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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VARBERG ENERGI AB
Verksamheten
Varberg Energi AB, organisationsnummer 556013-1459 med säte i Varberg, är moderföretag i en
koncern som erbjuder varor och tjänster inom el, elnät, fjärrvärme, energitjänster, gas, gasnät
och bredbandstjänster.

Viktiga förhållanden
Företaget ägs till 100 % av Varbergs Stadshus AB (556674-7878) som till 100 % ägs av Varbergs
kommun (212000-1249).
Koncernen består av moderföretag med ett helägt dotterföretag, Varberg Energimarknad AB
(556524-3010). Dotterföretaget svarar inom koncernen för elproduktion samt inköp och försäljning av el och gas. År 2020 var bolagets trettiotredje verksamhetsår. Uppgifter i förvaltningsberättelsen avser även koncernen.
Koncernen bedriver framförallt rörelse i Varbergs kommun.
Moderbolaget har flera verksamhetsgrenar. Dessa är organiserade i affärsområden.
Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
ELNÄTVERKSAMHETEN
Driften i elnätet under 2020 har med avseende på leveranssäkerhet varit god med få avbrott och
bra elkvalitet. Det har varit ett år med många stora driftomkopplingar i elnätet för att säkerställa en god leverans av el men också ur ett säkerhetsperspektiv för tredje part. Intäkterna för
året överstiger budget med ca 11 mnkr. Den större delen avser engångs intäkter (6,6 mnkr) för
anslutningar till elnätet. Förlusterna var ca 13 GWh vilket är något mer än budgeterat men det
låga elhandelspriset har medfört att kostnaderna för förlusterna ändå är ca 2,8 mnkr lägre än
budgeterat. Volymen inköpt energi blev 353 GWh vilket är något lägre än budget (355 GWh).
Mätarbytesprojektet är i full gång och följer i stort planen. Den rådande Covid-19-pandemin har
lett till omplanering men inga hinder finns att projektet kommer att vara klart i januari 2025.
Året har fortsatt krävt stora arbetsinsatser med kort planerings- och utförandetid då Varberg
växer. Kablifieringen har fortsatt och 14 nätstationer är satta på plats. Det är det största antalet
utbytta stationer under ett år i företagets historia.
Ett nytt system för att dokumentera och planera näten har upphandlats, Nätinformationssystem
(NIS), och kommer implementeras under 2021. Planen är att vara i full drift i december 2021.
Energimarknadsinspektionen (EI) beslutade att de underutnyttjade intäkterna för reglerperioden

2016-2019 kan överföras till innevarande reglerperiod. Intäktsramen för perioden 2020-2023 kan
därför ökas med 97 mnkr till 542 mnkr.
GASNÄTVERKSAMHETEN
Omsättningen i gasnätet var 27 GWh vilket är lägre än budget. Rörelseresultatet hamnar på drygt
0,5 mnkr över budget. Orsaken är till stor del att lägre volymer har köpts in till gasnätet samt att
gasbokningar mot överliggande nät gjorts mer aktivt jämfört med tidigare år. Avtal med Södra Hallands kraft har slutits under året för skötsel av rollerna gassäkerhetsansvarig och besiktningsman.
FJÄRRVÄRMEVERKSAMHETEN
Fjärrvärmeproduktionen hamnar 7 GWh under budgeterad volym. Samtliga vintermånader har
varit varmare än normalt. Stabiliteten i restvärmeleveransen från Södra Cell Värö är fortsatt
svajig, med många oplanerade stopp. Rörelseresultatet för fjärrvärmen hamnar 0,9 mnkr under
budget, orsakat av lägre intäkter pga varmare väder.
Under året har samtliga i fjärrvärmeberedskapen certifierats som pannoperatörer, vilket är ett
nytt lagkrav.
Tvisten mellan Varberg Energi och leverantören av panncentralen i Tvååker har lösts under året.
Varberg Energi har nu full rådighet över anläggningen. En del investeringar kvarstår för att få
anläggningen i fullgott skick.
Under 2020 har avbrottstiden vid fel halverats.
IT-VERKSAMHETEN
Antalet nyanslutningar blev trots Covid-19-restriktioner fler än budgeterat vilket innebär ett
betydligt bättre resultat jämfört med budget. Resultatet för 2020 blev hela 15 mnkr bättre än
budgeterat. Intäkterna ökade både i form av anslutningsavgifter och löpande månadsintäkter.
Coronasituationen har gjort att omprioriteringar varit nödvändiga i arbetet med att ansluta
fastigheter. Under december uppgraderades elektroniken i nätet för att kunna möta ett utökat
behov av högre kapacitet.
INFORGI
Försäljning av solceller har varit svagare än budgeterat, även resultatet i affärsområde Inforgi
avviker negativt med ca 1,8 mnkr. Orsaken kan vara att solcells-intressenter väntat på de nya
avdragsregler som träder i kraft 2021, då kunden får en 15 %-ig reduktion av hela kostnaden
direkt på fakturan, s k Grönt avdrag utan att behöva ansöka om stödet. Förväntan är dock
att verksamheten kommer att ta fart igen och för verksamhetsåret 2021 är affärerna solceller,
laddinfrastruktur och energioptimering överflyttat till affärsområde Marknad. Fortsatt kommer
AO Inforgi att innehålla nya innovationsinitiativ.

ENTREPRENADVERKSAMHETEN - Större interna arbeten under året
Färdigt ljus
Under 2020 färdigställdes arbetet med LED-utbytet och 1 850 armaturer har bytts under året. Det
sista bytet utfördes på Lomvägen i Veddige, vilket uppmärksammades i Hallands Nyheter och
SVTr.
Gatubelysningsanläggningen i Varbergs kommun med serviceorter har under 2020 byggts ut
med 314 nya belysningspunkter. Det finns nu totalt 13 175 ljuspunkter i kommunen som
Varberg Energi förvaltar och underhåller. Ett flertal nya bostadsområden, motionsslingor,
naturstigar och lekplatser har fått belysningsanläggningar. Den omskrivna Strandpromenadens
belysning har fått nytt fokus. Varberg Energi har tagit över leveransen och utför testbelysning.
Efter drygt fyra månader lyser testbelysningen lika fint utan tecken på försämring. Förhoppning finns att slutföra en permanent lösning under Q2 2021.
Fiber
Fiberarbeten pågår fortsatt på flera ställen både i Varberg och utanför kommungränsen. Förtätningen fortsätter. Den tidigare tomrörsförläggningen innebär att fler kan anslutas utan större
schaktarbeten. Fiberledningar har flyttats och byggts om inför tunnelbygget vid Getteröbron
samt Österleden.
Fjärrvärme
Fjärrvärmeförläggning till Holmagärde industriområde pågår. Kallbadhuset har anslutits till
fjärrvärmenätet. Ett flertal större och mindre nyanslutningar har gjorts samt förläggning av
fjärrvärme till nya planerade bostadsområden. Entreprenadavdelningen deltar i planeringen och
utförandet av den nya stadsdelen Västerport och tunnelbygget.
Gas
Ett par nya gasserviser har anslutits, flera gasledningar har också pluggats. Entreprenadavdelningens personal deltar i byggmöten angående byggnation av damm på Holmagärde vilket
påverkar den inkommande gasledningen till Varberg.
El
Flera stora elarbeten pågår i kommunen. Ett av de största, extra högspänning från XT 171 till
sjukhuset har avslutats. Det innefattade nyförläggning av 16,5 km HSP-kabel och ca 36 km rör
för el och fiber. Underhåll och investeringsprojekt fortgår i snabbare takt än planerat.
Laddstolpar/laddplatser
Laddinfrastruktur på några platser har byggts, bl a åtta nya laddplatser på Sanatorievägen samt
på Järngatan.

Entreprenad allmänt
Affärsområde entreprenad har infört en strategisk och operativ projektportfölj. Den strategiska
projektportföljen ska fånga framtida affärer och projekt kopplat till utbyggnadsplanen för
Varbergs kommun. Den operativa projektportföljen innefattar beställda projekt som samlas i
ett projektverktyg för bästa samordning. Ett system för att förenkla förrådshanteringen med
scanning av materialuttag är inhandlat och planerat i drift Q1 2021.
Återvinning av schaktmassor uppgår till 3 024 ton (1 890 m3).

Flerårsöversikt
Koncernen

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning exkl. punktskatter
755 168
Resultat efter finansiella poster
77 048
Balansomslutning
1 665 849
Soliditet, %
37,1
Avkastning på totalt kapital, %
5,8
Antal anställda, st
119

816 169
69 856
1 676 115
33,8
5,5
115

707 551
58 639
1 565 480
32,6
5,4
111

519 623
48 249
1 480 185
31,9
5,3
106

475 850
-30 706
1 422 144
31,0
0,1
103

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning exkl. punktskatter 344 942
Resultat efter finansiella poster
65 756
Balansomslutning
1 541 885
Soliditet, %
35,8
Avkastning på eget kapital, %
11,0
Avkastning på totalt kapital, %
5,6
Antal anställda, st
119

340 991
54 855
1 502 590
33,5
8,5
5,1
115

345 756
50 906
1 469 594
32,0
8,5
5,1
111

311 203
45 685
1 390 276
31,5
8,2
5,4
106

300 267
48 360
1 338 231
30,6
9,3
6,0
103

Moderföretaget
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FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT I VARBERG ENERGI AB
Nettoomsättningen uppgick till 345 mnkr, vilket var en ökning med 5 mnkr jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster för VEAB blev 65,8 mnkr (54,9 mnkr år 2019) vilket var
19,1 mnkr över budget.

Ekonomi - Koncernen
Omsättningen för koncernen uppgår till 766 mnkr, inklusive aktiverat arbete. Redovisat resultat
efter finansiella poster uppgår till 77,0 mnkr, vilket är det högsta resultat som koncernen uppnått.

Medarbetare och organisation
Årets bemanningsplan har följts med vissa undantag. Det har inneburit både att ersättningssamt utökande rekryteringar har genomförts. Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt
under året för att säkerställa framtida bemanning.
Löpande under året genomförs medarbetarundersökningar kopplade till arbetsmiljö via verktyget
Winningtemp. Det innebär att temperaturen på arbetsmiljön följs i realtid och dialog därom
förs i arbetsgrupperna.
Antalet anställda vid årets slut var 120 varav 30 % kvinnor. Korttidssjukfrånvaron för året var
2,14 % och den totala sjukfrånvaron 5,22 %. Den totala sjukfrånvaron för året är högre jämfört
med tidigare år mycket beroende på pågående pandemi. Personalomsättningen 2020 var 18,72 %,
fler som började jämfört med de som slutade. En hög personalomsättning jämfört med tidigare
år. Företaget har under året arbetat aktivt, via flertalet aktiviteter, med ledarskapsutveckling.

Hållbarhet och kvalitet
Varberg Energi har flera olika certifikat, ISO 14001:2015 för miljö, ISO 45001 för arbetsmiljö och
ISO 9001 för kvalitet för elhandel. Under 2020 har intern och extern granskning utförts av alla
standarder med gott resultat. Granskning av miljö och arbetsmiljö utfördes vid samma tillfälle
under tre dagar och innebar att företaget blev uppgraderat till ISO 45001 för arbetsmiljö från
tidigare standard OHSAS 18001. Även granskning och verifiering för Hållbarhet enligt ISO 26000
har genomförts. Tillsyn av tillståndspliktiga anläggningar som vindkraft och värmeproduktion
har genomförts utan några förelägganden. Två arbetsolyckor med sjukskrivning inträffade 2020.
Innan den första inträffade hade det förflutit 1 090 dagar utan arbetsolyckor med sjukskrivning
som följd. En hållbarhetsredovisning har upprättats och finns tillgänglig på webben:
https://hallbarhetsredovisning2020.varbergenergi.se/

Investeringar och finansiell ställning
Investeringarna uppgick till 120 mnkr vilket är 16 mnkr över budget. Anledningen är främst
stora investeringar i elnätet som förbereds för att fortsatt säkerställa en god leverans av el till
ett växande Varberg. Omsättningen i kronor minskade väsentligt till följd av vikande elhandelspriser.
Resultatet för koncernen uppgår till 77,0 mnkr (VEAB 65,8 mnkr och VEM 11,2 mnkr) vilket är
12,3 mnkr över budget.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Målet om netto-nollutsläpp i Sverige till 2045 ger att alla fossila bränslen behöver fasas ut och
ersättas med hållbara alternativ. Det innebär att det svenska energisystemet kommer att förändras i grunden med kraftigt stöd av ökad elanvändning från dagens ca 140 TWh till 190 TWh
eller mer. En ökad elanvändning är avgörande för att i princip alla andra sektorer i samhället
ska kunna nå sina hållbarhetsmål. Elnät på alla nivårer, stam-, region- och lokalnät, är utmanade
av den ökade andelen volatil förnybar energi och samhällets effektbehov. Systemtjänster för att
stödja näten är en väsentlig del i de kommande årens utveckling av marknaden. Fjärrvärmen
är en förutsättning för att samhället ska kunna elektrifieras i den omfattning som behövs för
klimatmålen varför dess långsiktiga och stabila förutsättningar är väsentliga. Lägg därtill en
accelererande digitalisering och stadigt ökande förväntningar från kunderna så tecknas det
sammanhang som koncernen verkar i.
Ovan driver på en förändringsresa för Varberg Energi och dess medarbetare. Förmågan att utvecklas blir avgörande, kultur kommer att slå strategi. Likaså förmågan att skapa nya affärer och
tjänster samtidigt som de etablerade affärerna fortsätter att leverera resultat, utvecklas
och underhållas.

Organisation
Digitaliseringsprojekten fortsätter vilka bl. a. innefattar NIS, scanning av förrådsuttag samt
tidrapportering. Den rådande världssituationen med Covid-19-pandemi har inneburit en omställning till mer hemarbete. Samtliga medarbetare som har haft möjlighet har också uppmuntrats
till att arbeta hemifrån i stor utsträckning. Vårt behov av utökad kontorsyta har reviderats då
framtiden med största sannolikhet innebär att man fortsatt kommer att arbeta delvis hemifrån.
Istället har en lösning med flexibla arbetsplatser utarbetats och sjösätts under våren 2021.

Elhandel
Verksamheten kommer växa men i en lägre hastighet. Den har fortsatt fokus på nya kunder,
samt utveckling av rutiner och organisation.

Entreprenad
Fortsätter med utveckling av organisationen för att understödja övriga verksamheter, samt
fortsatt tätt samarbete med Varbergs kommuns planeringsforum för tunnelbygge och ny stadsdel, Västerport.

IT-verksamheten
Det intensiva arbetet för att ge flertalet kommuninvånare tillgång till bredband fortsätter,
men i något mindre omfattning. Arbete med att vidmakthålla god leverans av kapacitet i nätet
fortsätter.

Inforgi/Tjänster
Utveckling av flexibla systemtjänster för att stödja näten och möta marknadens ökade effektbehov
ligger inom affärsområdets vision.

FINANSIELLA RISKFAKTORER
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk, elprisrisk och kreditrisk. Företagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella
ogynnsamma effekter på företagets finansiella resultat. Koncernen använder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen sköts av de operativa analytikerna
enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies för den
övergripande riskhanteringen.

Bolagsstyrning
Styrelsen i moderföretaget, Varberg Energi AB består av sju ordinarie ledamöter med fem suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även VD. Samtliga ledamöter och suppleanter utses ytterst av
Varbergs kommunfullmäktige och anmäls på Varberg Energis årsstämma. Även om årsstämman formellt utser styrelseledamöterna varje år så väljs styrelseledamöter och suppleanterna i
praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen.
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och ägardirektiven. Årligen upprättas också en instruktion till VD. Attest- och beslutsrätt för VD anges i denna
VD-instruktion och kompletteras med en attestinstruktion.

Förändring i eget kapital
Koncernen

Hänförligt till ägare för moderföretaget
Aktiekapital

Belopp vid årets
ingång

Varbergs kommun utfärdar årligen såväl generella ägardirektiv till samtliga kommunägda
företag som särskilt ägardirektiv till Varberg Energi AB. Direktiven reglerar vilka frågor som
styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren för beslut. Detta kan gälla större förvärv
eller avyttringar, större verksamhetsförändringar och styrelseförändringar i dotterföretag. Ägaren fastställer också årliga finansiella måltal som ska ses som långsiktiga mål som uttrycker
en förväntan som omprövas årligen. Följande mål fanns för innevarande år tillsammans med
utfall för de senaste två åren:
Mål
Utfall 2020
Utfall 2019
Utfall 2018
Soliditet, %

30,0%

37,1%

33,8%

32,6%

Resultat efter finansiella
poster, tkr

50 000

77 048

69 856

58 639

Styrelsen och företagsledningen lämnar årligen en rapport över hur ägardirektiven har följts
under året. Rapporten utgör en viktig del i de av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorernas granskning av koncernens efterlevnad av ägardirektiven och det kommunala uppdraget.

11 870

Annat
eget
kapital

0

Årets resultat
Justeringspost
Redovisat värde

11 870

0

Summa

Minoritetsintresse

Summa
eget
kapital

555 250

567 120

0

567 120

50 820

50 820

0

50 820

0

0

0

0

606 070

617 940

0

617 940

Förändring i eget kapital
Moderföretaget

Styrelser i helägt dotterföretag tillsätts av Varbergs kommunfullmäktige. Samtligas styrelseledamöter anmäls på dotterbolagets årsstämma.
Styrelsen för Varberg Energi AB sammanträdde vid nio protokollförda tillfällen under 2020. Mötena
har genomförts digitalt. Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen om koncernens och moderföretagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell ställning. Under året offentliggjordes
två tertialrapporter. Styrelsen godkänner årligen koncernens strategiska plan, affärsplan och budget.
Utöver de protokollförda styrelsemötena har styrelsen också genomfört ett styrelseseminarium.

Övrigt
tillskjutet
kapital

Aktiekapital
Belopp vid
årets ingång

11 870

Reservfond

49 677

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

-1 439

-292

59 816

-292

292

0

3 000

3 000

3 000

62 816

Beslut enligt årsstämma:
Omföring
Utdelning
Årets resultat
Redovisat värde

11 870

49 677

-1 731

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står en ackumulerad vinst på sammanlagt 1 268 807 kr. Styrelsen och
verkställande direktören föreslår att den ackumulerade vinsten, 1 268 807 kr överförs i ny räkning.
Koncernbidrag har lämnats med 11 408 tkr vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen,
efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med 8 967 tkr.
Styrelsens uppfattning är att värdeöverföringen, i form av lämnat koncernbidrag, ej hindrar
bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga
investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter

Koncernen
NOT
3

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

Belopp i tkr

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

755 168

816 169

344 942

340 991

10 333

13 819

10 333

13 819

830

1 246

830

542

766 330

831 234

356 105

355 352

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

NOT

Byggnader och mark

13

175 387

179 242

139 666

142 891

Maskiner och andra tekniska anläggningar

14

1 256 195

1 223 154

1 043 505

994 136

Inventarier, verktyg och installationer

15

11 384

7 851

11 384

7 851

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

16

5 120

4 428

3 865

3 638

1 448 086

1 414 674

1 198 420

1 148 516

10 000

10 000

–

–

185 000

185 000

-74 689

-78 757

5,6

-78 987

-76 317

-45 777

-57 123

Andelar i koncernföretag

17

7

-85 644

-83 646

-85 644

-83 646

Fordringar hos dotterföretag

18

Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

30

-86 416

-81 371

-68 038

-62 991

-738 885

-274 148

-282 516

96 785

92 349

81 957

72 835

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar

-497 551

-669 545

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Anläggningstillgångar

-418 498

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

178

178

–

–

178

178

195 000

195 000

1 448 264

1 414 852

1 393 420

1 343 516

6 839

6 485

6 839

6 485

6 839

6 485

6 839

6 485

16 446

31 571

Omsättningstillgångar
Resultat från finansiella poster

Varulager m.m.

Resultat från andelar i koncernföretag

8

–

–

3 000

–

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

267

216

3 803

4 191

Räntekostnader och liknande resultatposter

10

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

11

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Övriga skatter

12

-20 004

-22 709

-20 004

-22 172

-19 737

-22 493

-13 201

-17 981

77 048

69 856

68 756

54 855

-13 043

-8 806

-65 756

-55 134

64 005

61 050

3 000

-279

–

-13

–

-13

-13 185

-4 557

–

–

Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos dotterbolag
Fordringar hos övriga koncernföretag
Fordringar hos Varbergs kommun
Övriga fordringar
Skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Årets resultat

50 820

56 480

3000

-292

20

SUMMA TILLGÅNGAR

21

7 351

4 573

88 311

88 398

11 935

10 922

–

–

76 635

117 409

7 304

27 366

117

3 490

10

–

3 382

–

710

744

101 077

89 857

37 941

31 509

209 590

253 249

141 627

152 590

1 156

1 530

–

–

217 585

261 264

148 465

159 074

1 665 849

1 676 115

1 541 885

1 502 590
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Koncernen
Belopp i tkr

NOT

2020-12-31

Moderföretaget

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

KASSAFLÖDESANALYS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i tkr

Eget kapital

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Bundet eget kapital

Rörelseresultat

Aktiekapital

22

11 870

11 870

Reservfond

2019

2020

2019

96 785

92 349

81 957

72 835

86 416

81 371

68 038

62 991

68

-63

71

-63

183 269

173 657

150 065

135 763

267

216

3 803

4 191

Erlagd ränta

-20 004

-22 709

-20 004

-22 172

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

163 532

151 164

133 865

117 783

-354

923

-354

922

43 659

24 016

13 963

16 638

11 870

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

49 677

49 677

- Avskrivningar

61 547

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-1 731

-1 439

Årets resultat

3 000

-292

1 269

-1 731

Erhållen ränta

Annat eget kapital inkl. årets resultat

606 069

555 250

Förändringar i rörelsekapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

617 939

567 120

Ökning(-)/minskning(+) av varulager

617 939

567 120

Obeskattade reserver

23

62 816

59 816

622 877

568 530

Avsättningar

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar

24

NOT

Moderföretaget

2020

11 870
61 547

Koncernen

28

-50 754

-49 824

5 464

-12 814

156 083

126 279

152 939

122 529

628

557

628

557

143 255

130 070

–

–

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-119 827

-117 252

-117 942

-113 556

143 883

130 627

628

557

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-119 827

-117 252

-117 942

-113 556

770 680

794 268

770 680

794 268

Finansieringsverksamheten

770 680

794 268

770 680

794 268

Lämnade koncernbidrag

-13 043

-8 806

-11 408

-8 806

Amortering av skuld

-23 587

-174

-23 587

-173

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-36 630

-8 980

-34 995

-8 979

Årets kassaflöde

-374

47

0

-6

Likvida medel vid årets början

1 530

1 483

0

6

Likvida medel vid årets slut

1 156

1 530

0

0

Investeringsverksamheten

Långfristiga skulder
Skulder till Varbergs kommun

25

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

37 578

86 620

30 534

27 304

Skulder till koncernföretag

13 043

8 806

11 408

8 806

Övriga skulder

26

26 761

28 179

26 761

25 722

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

55 965

60 496

16 180

17 587

133 347

184 100

84 884

79 419

1 665 849

1 676 115

1 541 885

1 502 590

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tkr om inte annat anges
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att ge en mer rättvisande bild har
koncernvalutakonto omklassificerats från kassa och bank till fordran hos Varbergs kommun. Nyckeltalen i flerårsjämförelsen har räknats om. I övrigt är tillämpade principer oförändrade jämfört med
föregående år. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av
de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer
anges dessa under moderföretaget nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till
och med 31 december 2020. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas
som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar
dess skulder.
Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna
eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och
ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och
det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill
eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och
med avyttringstidpunkten.
Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.
Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse
med koncernens redovisningsprinciper.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion, försäljning och distribution av el, värme, försäljning av gas, elhandel, anslutningsavgifter, kommunikation
samt andra intäkter såsom entreprenadavtal och uthyrning.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens intäkter. I de fall varor och tjänster byts
mot likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till
rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.
Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas månaden efter leveranstidpunkten.
Anslutningsavgifter
Avgifter som betalts av kunden för anslutning till näten med el, gas, värme eller bredband
intäktsredovisas i den omfattning som avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. Om
anslutningsavgiften är kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten över den tid som
avtalats med kunden.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade
med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som
koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld.

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

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

Ersättningar vid uppsägning

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing
föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt
väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
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.

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där koncernen är leasetagare
redovisas i koncernredovisningen som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och
skulden redovisas vid första redovisningstillfället till det lägsta av tillgångens verkliga värde
och nuvärdet av minileaseavgifterna.

Befarade förluster redovisas omedelbart.

Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas
i den månad som produktion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för
produktionsmånaden och ingår i posten Nettoomsättning.

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld.
Betalningar av minimileaseavgifter redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till
verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.
Portföljförvaltning
Koncernen bedriver aktiv handel med elderivat. Denna redovisas i resultaträkningen i takt med
att affärer avslutas.
Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en
beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av
den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
Erhålla utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Minimileaseavgifter enligt finansiella leasingavtal fördelas mellan leasingkostnad och
amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att
varje räkenskapsår belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under
respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer.
Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leasetagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i koncernen som materiella
anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos
koncernen. Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och
liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade
beloppet som koncernen förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt

En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är förpliktigat att avsluta en
anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för
att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den
anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten
Räntekostnader och liknande resultatposter.

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller
komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara
beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas
hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.
Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Kontors- och lagerbyggnader, verkstäder 20-100 år
Markanläggningar 20-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vattenkraftanläggningar 20-50 år
Vindkraftanläggningar 10-25 år
Solkraftanläggningar 35 år
Nätanläggningar/Anläggningar för eldistribution 10-35 år
Inventarier, verktyg och installationer
Kontorsutrustning 5-10 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.
Immateriella anläggningstillgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas årligen.
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Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar.
Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera
inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.
Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning
redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.
Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader
och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med
en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller kassagenererande enhet.
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill
återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste
nedskrivningen har förändrats.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera
finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas
tillgångens återvinningsvärde, se ovan.
Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för
nedskrivningen har förändrats.

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer
att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella
anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och
nedskrivningar.
Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar
till att bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens
avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering,
installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa
inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med
offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.
Anskaffningsvärdet för vindkraftverk och andra anläggningstillgångar med krav på återställande

eller liknande inkluderar en beräknad avsättning för återställande av hyrd mark samt nedmontering och bortforsling av vindkraftverket. Aktiverat belopp utgörs av nuvärdet av den
uppskattade utgiften för återställande, nedmontering och bortforsling. Motsvarande belopp
redovisas som avsättning.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar
som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens
redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället (elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa
tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de
som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning
eller försäljning.
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Finansiella anläggningstillgångar och värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga
innehav redovisas under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav och värderas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Finansiella instrument

fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag
för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.

Inkomstskatter

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade
kassaflödet diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det
innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.

Aktuell skatt

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swappar) för att
säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker.
Här ingår inte energiderivat som förväntas regleras med leverans av el och annan energi.
Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med negativt
värde värderas till det belopp som för koncernen är mest förmånligt om förpliktelsen regleras
eller överlåts på balansdagen.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga
till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den löpande
verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma
en försäljning.

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

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som
gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår
till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga
underskott. Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas
i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.

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

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part
enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till
kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas
när faktura har mottagits.

Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed
enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag eftersom koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det är uppenbart
att de temporära skillnaderna inte kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Avsättningar

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och
Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat
från finansiella poster.

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse
som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om
effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de
framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den
räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet
av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte
beaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en
finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande
del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller
erläggande av betalning.
Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller
betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med

Energiderivat

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning
värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje
balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Eventuell gottgörelse som koncernen är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern
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part avseende förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte
överstiga beloppet för den hänförliga avsättningen.
Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas
i resultaträkningen.

Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas
till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om
framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning
av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas i som en övrig kortfristig skuld.

Övrigt
Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas

möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
· enbekräftas
av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll,
inträffar eller uteblir, eller

en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld
· eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas

för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och
kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta
för en obetydlig risk för värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt
tre månader.

Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person
Elcertifikat, utsläppsrätter
Elcertifikat, utsläppsrätter och liknande rättigheter som klassificeras som omsättningstillgångar
åsätts anskaffningsvärde noll.
Materiella anläggningstillgångar
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.
Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning,
beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.

Leasing
Samtliga leasingavgifter avseende finansiella och operationella leasingavtal kostnadsförs
linjärt över leasingperioden.
Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de hänför sig till.
Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Varulager
Varulagret värderas till 97 % av anskaffningsvärdet.
Pågående entreprenaduppdrag och tjänsteuppdrag till fastpris
Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas enligt alterntivregel innebärande att
intäktredovisning görs vid fakturering.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 %.
Avsättning för återställande, nedmontering och bortforsling
Till följd av skatterätten byggs avsättningen för återställande av mark avseende vindkraftetableringarna successivt upp över tillgångens nyttjandeperiod. Därmed ingår inte heller dessa i
anskaffningsvärdet för materiell anläggningstillgång.
Likvida medel
För att ge en mer rättvisande bild har koncernvalutakonto omklassificerats från kassa och bank
till fordran hos Varbergs kommun. Nyckeltalen i flerårsjämförelsen har räknats om.

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör
antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för
tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de
redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som
under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte
framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen
under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
Effekter av elnätsregleringen
I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätverksamheten tar ut av sina kunder är skäliga. Det föreligger
därför ingen osäkerhet kring detta varför det inte kan uppkomma en återbetalningsskyldighet/
reducerade intäkter under kommande år.
Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper
som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden
för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt
värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras
avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav.
Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa
antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig
till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande
skattemässiga värden.
Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade
samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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NOT 3 NETTOOMSÄTTNING EXKL. PUNKTSKATTER

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen

Nettoomsättning per verksamhetsgren
Koncernen

Moderföretaget

2020

2020

2019

2020

2019

Elförsäljning

416 211

480 959

–

–

Elnät

105 649

110 380

109 069

115 835

Fjärrvärme

117 297

111 220

118 417

116 647

3 316

7 239

6 615

7 239

76 653

67 666

78 567

68 656

3 768

6 091

–

–

32 274

32 614

32 274

32 614

Nettoomsättning exkl. punktskatter

755 168

816 169

344 942

340 991

Punktskatter

123 444

126 192

119 518

121 207

Nettoomsättning

878 612

942 361

464 460

462 198

Gasnät
Kommunikation
Gasförsäljning
Entreprenad och Inforgi

Moderföretaget

2019

2020

2019

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Summa

190

137

115

116

2020

Moderföretaget
2019

35

30

30

15

225

167

145

131

–

31

–

Summa

31

0

31

0

Lekmannarevision

15

14

15

14

271

181

191

145

3 803

4 191

267

216

–

–

Avtal har träffats med den verkställande direktören om avgångsvederlag motsvarande 12
månadslöner vid uppsägning från företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller fyra
månaders uppsägningstid från den verkställande direktörens sida och sex månaders uppsägningstid från moderföretagets sida

Summa

267

216

3 803

4 191

Koncernen
31

2019

Ränteintäkter från övriga företag

Medelantalet anställda

Revisionsuppdraget

2020

Avgångsvederlag m.m.

KPMG

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Moderföretaget

2020

2019

Kvinnor

37

Män

82
119

Totalt

Totala ersättningar till revisorer

Koncernen
Ränteintäkter från koncernföretag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget

För VD har en individuell pensionslösning tecknats. Pensionspremien motsvarar 30 % av
pensionsgrundande lön, dvs. lön inklusive semesterdagstillägg. Premien inkluderar avgiften
för premieförsäkring.

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020

2019

34

37

34

77

82

77

111

119

111

Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

Räntekostnader till övriga företag

-20 004

-22 709

-20 004

-22 172

Summa

-20 004

-22 709

-20 004

-22 172

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Moderföretaget

Posten avser bidrag för nystartsjobb, ersättning för höga sjuklönekostnader och försäkringsersättning.

Kvinnor

Löner och ersättningar till anställda
Koncernen
2020

Moderföretaget

2019

2020

NOT 5 OPERATIONELL LEASING
Koncernen

Moderföretaget

1 740

1 904

1 740

Övriga anställda

57 307

54 778

57 307

54 778

Summa löner och andra ersättningar

59 211

56 518

59 211

56 518

5 068

4 698

5 068

4 698

587

516

587

516

Övriga sociala kostnader

18 365

18 350

18 365

18 350

Summa sociala kostnader

23 433

23 048

23 433

23 048

2019

2020

2019

Sociala kostnader

Inom 1 år

2 201

2 460

2 201

2 460

Pensionskostnader

1-5 år

2 591

2 804

2 591

2 804

Varav för styrelse och verkst. direktör

–

–

–

–

4 792

5 264

4 792

5 264

Senare än 5 år
Summa

2

Män

10

11

Totalt

13

13

Övriga ledande befattningshavare

1 904

2020

3

2019

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör

2019

Styrelse

NOT 7 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

NOT 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2020

Kvinnor
Män
Totalt

4

5

6

5

10

10

NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderföretaget
2020

2019

Utdelning

3 000

–

Summa

3 000

0

Utdelningen avser anteciperad utdelning från dotterbolaget Varberg Energimarknad AB.

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Koncernen
2020

Moderföretaget
2019

Överavskrivningar

2020

2019

-54 347

-46 328

Lämnade koncernbidrag

-13 043

-8 806

-11 408

-8 806

Summa

-13 043

-8 806

-65 755

-55 134
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NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen
2020
Aktuell skatt

Moderföretaget

Koncernen

2019

2020

2019

-13

–

-13

Uppskjuten skatt

-13 185

-4 557

–

–

Summa

-13 185

- 4 570

0

-13

Redovisat resultat före skatt

64 005

61 050

3 000

-279

2019

2020

2019

230 429

224 752

173 775

168 098

255

766

255

766

Försäljningar/utrangeringar

–

–

–

_

Omklassificeringar

–

4 911

–

4 911

230 684

230 429

174 030

173 775

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden

-51 187

-47 166

-30 884

-27 494

Ing. ackumulerade avskrivningar

Inköp

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden
Skatt enligt gällande skattesats (21,4%)

Moderföretaget

2020
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 14 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

NOT 13 BYGGNADER OCH MARK

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp

Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

2 325 292

2 199 477

1 788 425

1 666 306

112 758

111 081

111 299

107 385

–

–

–

–

-196

14 734

-163

14 734

2 437 854

2 325 292

1 899 561

1 788 425

-975 496

-900 430

-780 885

-723 569

–

–

–

–

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Koncernen
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

4 428

24 073

3 638

23 283

692

–

227

–

–

–

–

–

–

-19 645

–

-19 645

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden

5 120

4 428

3 865

3 638

Redovisat värde

5 120

4 428

3 865

3 638

-13 697

-13 065

-642

60

Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag

–

–

–

-60

Omklassificeringar

–

–

–

–

Skatteeffekt restvärdesavskrivning

–

–

–

–

Årets avskrivningar

-4 110

-4 021

-3 480

-3 390

Omklassificeringar

–

–

–

–

Utg. ackumulerade avskrivningar

-55 297

-51 187

-34 364

-30 884

Årets avskrivningar

-79 520

-75 066

-61 767

-57 316

Redovisat värde

175 387

179 242

139 666

142 891

Utg. ackumulerade avskrivningar

-1 055 016

-975 496

-842 652

-780 885

Ing. ackumulerade nedskrivningar

-126 643

-126 643

-13 404

-13 404

2020

2019

–

–

–

–

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden

10 000

10 000

-126 643

-126 643

-13 404

-13 404

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden

10 000

10 000

994 136

Redovisat värde

10 000

10 000

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Avskrivning goodwill

–

–

–

–

Övriga ej avdragsgilla kostnader

–

–

–

–

Skatteeffekt vid omräkning av skattesats

512

8 508

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

–

–

642

–

Skatt hänförlig till tidigare år

–

–

–

-13

-13 185

-4 570

0

-13

Redovisad skattekostnad

Ing. ackumulerade avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets nedskrivningar
Utg. ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde

1 256 195

1 223 153

1 043 505

Koncernen
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden

Moderföretaget
2019

2020

2019

34 032

38 335

6 319

5 406

6 319

5 406

–

-1 103

–

-1 103

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden

44 654

38 335

44 654

38 335

Ing. ackumulerade avskrivningar

-30 484

-29 302

-30 484

-29 302

–

1 103

–

1 103

-2 786

-2 285

-2 786

-2 285

-33 270

-30 484

-33 270

-30 484

Inköp
Försäljningar/utrangeringar

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utg. ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

38 335

11 384

Moderföretaget

Dotterföretag

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2020

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

7 851

11 384

Org nr

Varberg Energimarknad AB
556524-3010

Säte

Andel, %
kapital (röster)

Antal
andelar

100,0 (100,0)

20 000

Varberg

34 032

7 851

2020

2019

10 000

10 000

10 000

10 000

NOT 18 FORDRINGAR HOS DOTTERFÖRETAG
Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden

–

–

185 000

185 000

Amortering

–

–

–

–

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

185 000

185 000

Redovisat värde

0

0

185 000

185 000
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NOT 19 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen

Koncernen

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden

178

178

–

–

Upplupna intäkter

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden

178

178

0

0

Förutbetalda försäkringar

Redovisat värde

178

178

0

0

Övriga poster
Redovisat värde

Koncernen
Företag
Sotared
Vindkraftpark AB
Askome
vind AB

Org nr

Antal
andelar

2020

NOT 24 UPPSKJUTEN SKATTESKULD
Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

78 974

71 789

33 794

26 769

1 143

2 000

1 143

2 000

20 960

16 068

3 004

2 740

101 077

89 857

37 941

31 509

Moderföretaget
2019

2020

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

Koncernen
2020

2019

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad
fordran
skuld

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

–

143 255

Delsumma

0

Kvittning

0

Redovisat värde

2019

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad
fordran
skuld

–

130 070

143 255

0

0

0

143 255

130 070

4 000

20

20

–

2020

2019

Vid årets början

11 870

11 870

Summa aktier vid årets slut

11 870

11 870

Tecknade och betalda aktier:
556881-8859

Fjärås
vindpark AB 556831-4388

40 000

140

175

140

18

18

178

178

–

–

0

NOT 23 OBESKATTADE RESERVER

2020
VE:s del av Varbergs kommuns koncernvalutakonto

2020

2019

69 757

113 403

14 012

27 366

6 878

4 006

–

–

–

–

-6 708

–

Summa fordringar hosVarbergs kommun

76 635

117 409

7 304

27 366

Redovisat värde

76 635

117 409

7 304

27 366

Övrig fordran Varbergs kommun
Övrig skuld Varbergs kommun

Koncernen
Förfallotidpunkt från balansdagen:
Mellan 1 och 5 år

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

770 680

794 268

770 680

794 268

–

–

–

–

770 680

794 268

770 680

794 268

7 710

7 900

7 710

43 285

49 540

3 633

1 196

4 779

3 246

4 647

8 681

55 964

60 496

16 180

17 587

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

Övrigt

68

-63

71

-63

Summa

68

-63

71

-63

NOT 29 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen

Lånet planeras att läggas om till största delen under perioden.

Moderföretaget

Eventualförpliktelser

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Ackumulerade överavskrivningar

622 877

568 530

Borgensförbindelse till förmån för
koncernföretag

1 800

1 800

1 800

1 800

Redovisat värde

622 877

568 530

Redovisat värde

1 800

1 800

1 800

1 800

NOT 26 ÖVRIGA SKULDER
Koncernen

I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.

Avdragen A-skatt personal
Punktskatt
Övriga skulder

Bolaget är anslutet till koncernvalutakonto som innehas av Varbergs kommun.

7 900

Moderföretaget

Moderföretaget
2019

2019

0

NOT 25 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Redovisat värde

Koncernen

Redovisat värde

2020

Koncernen

Senare än 5 år

0

NOT 20 FORDRINGAR HOS VARBERGS KOMMUN

Övriga poster

2019

NOT 28 ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET
Moderföretaget

–

Upplupna energikostnader

2020

130 070

NOT 22 AKTIEKAPITAL
556741-0096

Upplupna personalkostnader

Moderföretaget

Moderföretaget

2020

2019

2020

2019

1 408

1 328

1 408

1 328

19 786

20 639

19 786

20 177

5 567

6 212

5 567

4 217

26 761

28 179

26 761

25 722

Ansvarsförbindelserna på 1 800 tkr avser moderbolagets borgensförbindelse för Varberg Energimarknad AB:s
räkning gentemot Länsstyrelsen. Varberg Energi AB har genom detta borgensåtagande på 300 tkr/verk förbundit
sig att återställa marken i Västra Derome efter 30 år när vindkraftverkens livslängd uppnåtts. Varberg Energi AB
ska i sin tur utverka motsvarande borgensförbindelse på 3/4 av summan som avser de 4,5 verk som ägs av
andra intressenter.
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NOT 30 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Moderföretaget
2020

2019

Andel av årets totala inköp som skett från Varberg Energimarknad AB

14,2%

15,6%

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i Varbergs
Stadshuskoncernen

4,4%

0,1%

Andel av årets totala försäljning som skett till Varberg Energimarknad AB

0,4%

3,1%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag i
Varbergs Stadshuskoncernen

22,1%

12,5%

NOT 31 KONCERNUPPGIFTER
Moderföretaget är ett helägt dotterföretag till Varbergs Stadshus AB, org.nr. 556674-7878 med
säte i Varberg. Varbergs Stadshus AB är i sin tur helägt av Varbergs kommun org.nr. 212000-1249.

NOT 32 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Se under Framtida utveckling i förvaltningsberättelsen.

NOT 33 DEFINITON AV NYCKELTAL
Alla värden som hämtas från balansräkningen är baserade på 21,4 % skatt och värden
innevarande år.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonskatt
21,4 %, ställs i relation till justerat eget kapital.
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat med tillägg av finansiella intäkter, ställs i relation till balansomslutningen.
Soliditet: Justerat eget kapital ställs i relation till totalt kapital.

NOT 34 RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står en ansamlad vinst på 1 268 807 kr. Styrelsen och verkställande
direktören föreslår att vinsten överförs i ny räkning.

Både män och kvinnor behövs på en arbetsplats med sina olika perspektiv och erfarenheter. En blandning är det optimala. På bild från vänster till höger - Jouline Svensson och Reijo Paaso.
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STYRELSE OCH REVISORER

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Varberg Energi AB, org.nr 556013-1459

Ordinarie ledamöter

Cecilia Rönn, ordf
Ann-Sofie Borglund
Olof Helmersson
Roger Johansson

Lukas Axelsson Nord, vice ordf
Vivi-Anne Karlsson
Gert Bengtsson

Suppleanter

Antonio Diaz Chilicasepa
Gilbert Karlsson
Anders Vastersson

Roger Kardemark
Kristoffer Claesson

Verkställande direktör

Björn Sjöström

Revisorer

Johanna Svensson, PwC

Lekmannarevisorer

Göran Jarhult, Varbergs kommun
Lennart Andersson, Varbergs kommun

Ersättare

Erling Andersson, Varbergs kommun
Björn Johansson, Varbergs kommun

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Varberg Energi AB
för år 2020.
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 2020 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöde för 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.

Daniel Johansson, PwC

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Varberg den 15 mars 2021

Cecilia Rönn
Ordförande

Vivi-Anne Karlsson

Lukas Axelsson Nord
Vice ordförande

Gert Bengtsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ann-Sofie Borglund

Roger Johansson

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Olof Helmersson

Björn Sjöström
Verkställande direktör

Johanna Svensson
Auktoriserad revisor

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

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i 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 vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Varberg Energi AB för år 2020 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
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ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
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 väsentligt 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 säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är
en del av revisionsberättelse.
Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter
vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.

Varberg den 24 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Johanna Svensson
Auktoriserad revisor
Under 2020 såldes och installerades Varberg Energis första kundägda solcellspark. Ägare är Värö- Stråvallaförsamling.
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STYRELSEN FÖR VARBERG ENERGI AB 2020

Roger Johansson (ordinarie ledamot SEKO VEAB)

Anders Vastersson (ersättare Vision VEAB)

Björn Sjöström VD

Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande

Ann-Sofie Borglund (M), ordinarie ledamot

Gert Bengtsson (ordinarie ledamot Vision VEAB)

Kristoffer Claesson (ersättare SEKO VEAB)

Visste du att...
Styrelsebeslut kan ibland, i
särskilda fall, fattas per capsulam
utan möte. Per capsulam är ett
latinskt uttryck som betyder
”genom en kapsel”. Det kommer av att kurirer under antiken
transporterade meddelanden i
en kapsel.
- sv.wikipedia.org
Gilbert Karlsson (S), ersättare

Olof Helmersson (C), ordinarie ledamot

Cecilia Rönn (L), ordförande

Vivi-Anne Karlsson (S), ordinarie ledamot

Antonio Diaz Chilicasepa (M), ersättare

Roger Kardemark (KD), ersättare
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Varberg Energi tillsammans med Näringslivs- och Destinationskontoret samt Länsmuseet arrangerade ”Rys & Mys” på Varbergs Fästning. En ljus upplevelse i höstmörkret.

Så var den sista gatubelysningslampan i Varberg utbytt till LED, av vårt belysningsgäng på Varberg Energi. En milstolpe i vårt bidrag till ett hållbart samhälle.
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STYRELSE OCH REVISORER
REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Intyg

Till bolagstämman i Varberg Energi AB, org.nr 556013-1459
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att hållbarhetsrapport för 2020 har
upprättats enligt 6 Kap 10-14§§ ÅRL och avlämnats 2021-03-15

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revissionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
Cecilia Rönn
Ordförande

Lukas Axelsson Nord
Vice ordförande

Ann-Sofie Borglund

Olof Helmersson

En hållbarhetsrapport har upprättats.
Varberg den 24 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Vivi-Anne Karlsson

Gert Bengtsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Roger Johansson

Björn Sjöström
Verkställande direktör

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Johanna Svensson
Auktoriserad revisor

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Johanna Svensson
Auktoriserad revisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VARBERG ENERGIMARKNAD AB
Verksamheten
Varberg Energimarknad AB, organisationsnummer 556524-3010 med säte i Varberg, erbjuder
varor och tjänster inom el, elproduktion och gashandel.

Viktiga förhållanden
År 2020 var bolagets tjugofemte verksamhetsår. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Varberg
Energi AB (556013-1459). Varberg Energi AB ägs till 100 % av Varbergs Stadshus AB (556674-7878)
som till 100 % ägs av Varbergs kommun (212000-1249).
Företaget bedriver framför allt rörelse i Varberg där företaget producerar och säljer el. Företaget
har under 2020 fortsatt växa utanför Varberg, bl a via auktioner i Kundkrafts regi. Företaget
säljer också gas.
Företaget äger 40 % av Askome Vind AB och 20 % av Sotared Vindkraftpark AB belägna i Falkenbergs kommun. I Kungsbacka kommun äger företaget 17,5 % av Fjärås Vindpark AB. Samtliga
bolag bedriver vindkraftverksamhet.
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.

förnybar elproduktion behövde transporteras från norra till södra Sverige. Detta, kombinerat
med att det tidvis var begränsningar på överföringskapaciteten, gav rekordstora skillnader
på elpriset mellan norra och södra Sverige, samt mellan Sverige och Norge. Under stora delar
sommaren var spotpriset i södra Sverige över 20 öre/kWh, samtidigt var priset i stora delar av
Norge under 2 öre/kWh.
Ett stort antal nya vindkraftsparker, i kombination med den gynnsamma väderleken, gav stadigt nya produktionsrekord för vindkraften som stod för mer än 15 % av den svenska produktionsmixen. Byggandet av solparker tog också fart på allvar. För kärnkraften var läget emellertid
det motsatta. Ringhals 2 togs ur drift 2019 och låga elpriser gjorde att även vissa andra reaktorer
ställdes av under delar av sommaren. Detta innebar att kärnkraften inte ens kom upp till 30 %
av produktionsmixen under 2020.
Även priset på utsläppsrätter påverkades huvudsakligen av två faktorer. Dessa drog dock åt två
vitt skilda håll. Inledningsvis så föll utsläppsrätterna till följd av minskad efterfrågan i pandemins fotspår. Precis som för många andra råvaror så återhämtade sig priset successivt under
våren och sommaren, så när EU under andra halvåret höjde sina klimatambitioner så summerar vi istället året med en prisuppgång på hela 30 %.

ELPRODUKTION
Allmänt
Volymmässigt hamnar den totala elproduktionen på 121 GWh vilket är 7,8 GWh över budget.
Det ekonomiska utfallet för elproduktionen hamnar på -2,9 mnkr (7,0 mnkr) vilket är 11,7 mnkr
under budget. Orsaken är betydligt lägre intäkter för vindkraftverksamheten.

Vattenkraft

Vår elhandel är certifierad enligt ISO 9001. Vi säljer 100 % förnybar el.

Vindkraften har producerat 95,9 GWh och hamnar därmed 8,5 GWh över budget. Tillgängligheten
i Askome har även 2020 varit lägre än förväntat. Problem med pitchning av bladen är största
orsaken.

Läget på elmarknaden

Aktuellt på Varberg Energimarknad AB

Se framtida utveckling.

2020 kommer gå till historien med rekordlåga elpriser. De svenska spotpriserna föll med 35 % i södra
Sverige och hela 62 % i norra Sverige jämfört med 2019. De låga priserna kan förklaras av i huvudsak
två faktorer. Vintern 2019/2020 präglades av en mycket mild och blöt väderlek. Detta ledde till ett
stort överskott i de nordiska vattenmagasinen, vilket tvingade vattenkraftproducenter till en forcerad produktionstakt med fallande priser till följd. Lågtrycksbetonat väder ger också mycket vind,
vilket ytterligare spädde på produktionspressen i elsystemet. Det var därför också logiskt att 2020
blev det första året som vi fick se negativa spotpriser i Sverige.

Volymutvecklingen fortsatte positivt under 2020 och utfallet blev 987 GWh jämfört med budgeterade 880 GWh. Resultatet av elhandelsverksamheten blev 13,5 mnkr (8,7 mnkr) jämfört med budgeterade 9,2 mnkr

Flerårsöversikt

2020 var också året då omställningen till förnybar elproduktion för första gången satte prov på
robustheten i det svenska elnätet. Elhandeln påverkades av detta genom att stora mängder

Företaget har inte haft någon anställd personal.

Vindkraft

ELHANDEL

Den andra faktorn som påverkade kraftigt och lade sig som en blöt filt över elpriset var, som för så
mycket annat, Covid-19. På elmarknaden blev effekten från pandemin dubbel. Dels så minskade
elbehovet hos elförbrukande företag som blivit tvingade att dra ner i sin verksamhet till följd av
vikande efterfrågan på varor. Samma sak skedde även för andra energiråvaror, som fortfarande till
viss del fungerar som bränslen/insatsvaror vid elproduktion (exempelvis utsläppsrätter och gas).

Personal
Miljö

Solkraft

GASHANDEL

Varberg Energimarknad AB har genom elhandelsverksamheten vuxit kraftigt under flera år,
från 280 GWh år 2014 till drygt 987 GWh år 2020 beroende på att bolaget deltagit i Kundkraftauktioner och vunnit flera av dem. Nettoresultatet för bolaget uppgår till 11,3 mnkr vilket är
6,7 mnkr sämre än budget men ändå bättre än förväntat då det varit ett mycket turbulent år.

Vattenkraftproduktionen ger 22,5 GWh vilket är 0,7 GWh under budget. I Oskarström nedre har
renovering av en turbin samt utbyte till ett modernare styrsystem och ställverk påbörjats under
året.

Elcertifikatmarknaden föll från 40 SEK vid årets början till ca 2 SEK vid årets slut (spot). Inledningsvis så var orsaken en kombination av stora mängder levererad vindkraft och nedstängningar i industrin till följd av pandemin. I slutet av året tilltog fallet när förslaget om stoppregeln vann laga kraft. Överskottet på elcertifikat låg vid årets slut på ca 7 miljoner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Försäljning och resultat

Solkraftproduktionen uppnådde budget på 3,3 GWh.

Inom företaget finns fyra tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Dessa verksamheter
utgörs av elproduktion i vindkraftverk.

Investeringar, finansiering och finansiell ställning
De planerade vindkraftinvesteringarna i Bäckagård planeras fortfarande, alla tillstånd är klara.
Utbudet av begagnade vindkraftverk är däremot liten för tillfället. En lämplig PPA-kund till den
planerade produktionen sökes.

FRAMTIDA UTVECKLING

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Elproduktion
Kalla väderprognoser under januari-februari 2021 har höjt terminspriserna på el och därmed
visar prognoserna för elproduktionen en positiv trend.

Elhandel
Volymmålen för elhandelsförsäljningen höjs gradvis men i en lugnare takt, resultatet förväntas
stabiliseras på en nivå runt 8 mnkr efter finansiella kostnader.

2020

2019

2018

2017

2016

428 609

507 023

397 234

232 466

210 308

Gashandel

Läget på gasmarknaden

Nettoomsättning exkl.
punktskatter

Precis som för andra råvaror så föll såväl naturgas som biogaspriser i kölvattnet av pandemin.
Priserna återhämtade sig dock under andra halvåret.

Resultat efter
finansiella poster

11 292

15 001

7 732

2 564

-79 067

Finansiella riskfaktorer

Aktuellt på Varberg Energimarknad AB

Balansomslutning

407 274

455 001

408 351

395 712

402 113

Volymerna krympte något under 2020 till följd av kunder som gick över till andra energislag.
Utfallet blev 13 GWh jämfört med budgeterade 15,8 GWh. Resultatet blev dock 0,7 mnkr (0,7 mnkr)
jämfört med en budget på 0 mnkr.

Soliditet, %

18

14

13

12

11

12,2

18,1

11,3

4,3

neg

0

0

0

0

0

Företaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: bl a elprisrisk,
volymrisk, operativ risk, redovisningsrisk och motpartsrisk. Företagets riskpolicy fokuserar
på elhandeln och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på företagets
finansiella resultat. Företaget använder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering.
Riskhanteringen sköts av en elhandelscontroller enligt policies som fastställts av styrelsen.
Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen inkluderande
elprisrisk, användning av derivatinstrument och finansiella instrument som inte är derivat.

Avkastning på eget kapital, %
Antal anställda, st

Försäljningsvolymen på vår gashandel förväntas ligga på en stabil men mycket låg nivå.
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Bolagsstyrning

RESULTATRÄKNING

Resultatdisposition

Styrning av företagets samlade verksamheter sker genom företagets styrelse och av företagsledningen.

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 5 965 616 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Styrelsen för företaget, Varberg Energimarknad AB består av fyra ordinarie ledamöter med tre
suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även normalt VD. Samtliga ledamöter och suppleanter
utses ytterst av Varbergs kommunfullmäktige men tillsätts formellt av Varberg Energimarknad
AB:s årsstämma. Även om årsstämman formellt utser styrelseledamöterna varje år så väljs
styrelseledamöterna och suppleanterna i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller
för de allmänna valen.

Utdelning (2 000 st * 1 500 kr)

3 000 000

Balanseras i ny räkning, kr

2 965 616

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och ägardirektiven.
Årligen upprättas också en instruktion till VD. Attest- och beslutsrätt för VD anges i denna
VD-instruktion och kompletteras med en attestinstruktion.

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall utbetalas.

Styrelsen för Varberg Energimarknad AB sammanträdde vid nio protokollförda tillfällen under
2020. Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen om företagets verksamhetsutveckling och
utveckling av finansiell ställning. Under 2020 offentliggjordes två tertial-rapporter. Styrelsen
godkänner årligen koncernens strategiska plan, affärsplan och budget. Utöver de protokollförda
styrelsemötena har styrelsen också genomfört ett styrelseseminarium.

Aktiekapital Reservfond
2 000

8 000

Balanserat
resultat
5 965

Årets
Summa
resultat eget kapital
0

15 965

Beslut enligt årsstämma:
Omföring

0

Utdelning

0

Årets resultat
Redovisat värde

5 965 616

Koncernbidrag har lämnats med 1 635 tkr vilket föranlett att eget kapital per balansdagen, efter
beaktande av skatteeffekten, reduceras med 1 285 tkr. Styrelsens uppfattning är att värdeöverföringen, i form av lämnat koncernbidrag och föreslagen utdelning, ej hindrar bolaget från att
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.
Det lämnade koncernbidraget och föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn
till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Rörelsens intäkter m.m.

2020

2019

Nettoomsättning exkl. punktskatter

3

428 609

506 318

Övriga rörelseintäkter

4

–

705

428 609

507 022

2 000

8 000

5 965

0

Not

-360 865

-439 970

-34 537

-29 158

-18 378

-18 380

-413 780

-487 508

23

14 829

19 514

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

267

215

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-3 803

-4 727

-3 537

-4 512

11 292

15 001

-11 292

-14 566

Resultat före skatt

0

435

Årets resultat

0

435

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader
Övriga externa kostnader

5,6

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Förändring i eget kapital

Belopp vid årets ingång

Summa

Belopp i tkr

Resultat från finansiella poster

0
0

0

0

0

15 965

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

9
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr
Not

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR

Not

2020-12-31

2019-12-31

Byggnader och mark

10

35 721

36 351

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

212 690

229 018

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

12

1 255

790

249 666

266 158

178

178

178

178

249 843

266 336

Finansiella anläggningstillgångar
13

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

12 031

26 998

Fordringar hos koncernföretag

11 935

10 922

66 394

88 121

2 672

–

107

2 746

63 136

58 348

156 274

187 135

1 156

1 530

Summa omsättningstillgångar

157 430

188 665

SUMMA TILLGÅNGAR

407 274

455 001

14

Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

Kassa och bank

2 000

8 000

8 000

10 000

10 000

5 965

5 530

0

435

5 965

5 965

15 965

15 965

17

72 534

62 877

18

185 000

185 000

185 000

185 000

7 044

51 961

85 311

88 398

Bundet eget kapital
16

Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Långfristiga skulder

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 000

Eget kapital
Aktiekapital

Materiella anläggningstillgångar

Fordringar hos Varbergs kommun

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31

15

Skulder till koncernföretag
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderbolag

1 635

–

Övriga skulder

Skulder till koncernföretag
19

–

2 456

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

39 786

48 344

133 775

191 160

407 274

455 001

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS

REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i tkr

NOTER
Belopp i tkr om inte annat anges

Not

2020

2019

Den löpande verksamheten

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

21

14 829

19 514

18 378

18 380

33 207

37 894

267

215

-3 803

-4 727

29 670

33 382

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar

30 861

-61 283

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder

-57 382

31 649

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 149

3 748

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 887
-1 887

-3 696
-3 696

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att ge en mer rättvisande
bild har koncernvalutakonto omklassificerats från kassa och bank till fordran hos Varbergs kommun.
Nyckeltalen i flerårsjämförelsen har räknats om. I övrigt är tillämpade principer oförändrade jämfört
med föregående år. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

RESULTATRÄKNING

Lämnade koncernbidrag

-1 635

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 635

0

Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas
en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

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

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

Offentliga bidrag

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, d.v.s elproduktion
samt försäljning av el och gas.

Offentliga bidrag intäktsredovisas när företaget har uppfyllt de villkor som är förknippade med
bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som företaget
erhållit men där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i företagets intäkter. I de fall varor och tjänster
byts mot likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt.

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

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till
rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Ersättningar till anställda

Försäljning och distribution av energi

Låneutgifter

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten
Räntekostnader och liknande resultatposter.

Intäktsredovisning

Elcertifikat
Finansieringsverksamheten

Försäkringsersättningar

Bolaget har inte haft några anställda under året och några löner har ej betalats ut.

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i
den månad som de säljs. Elcertifikat värderas till verkligt värde genom att försäljningsintäkten
redovisas. De elcertifikat som inte säljs klassificeras som omsättningstillgångar och åsätts ett
för året genomsnittligt anskaffningsvärde.

Avskrivningar

Utsläppsrätter

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

Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att de säljs.

Årets kassaflöde

-373

52

Likvida medel vid årets början

1 530

1 478

Handelsvaror

Likvida medel vid årets slut

1 156

1 530

Intäktsredovisning av handelsvaror görs vid leverans till kund och efter kundens accept.

Portföljförvaltning
Företaget bedriver aktiv handel med elderivat. Denna redovisas i resultaträkningen i takt med
att affärer avslutas.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde.

Följande nyttjandeperioden tillämpas:
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Kontors- och lagerbyggnader, verkstäder 20-100 år
Markanläggningar 20-50 år
Vattenkraftanläggningar 20-100 år
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Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vattenkraftanläggningar 20-50 år
Vindkraftanläggningar 10-25 år
Solcellsanläggningar 35 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.
Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för
att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper
av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten.
En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.
Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader
och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med
en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande enhet.
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill
återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste
nedskrivningen har förändrats.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera
finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas
tillgångens återvinningsvärde, se ovan.
Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för
nedskrivningen har förändrats.
Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

BALANSRÄKNING
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt
att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och
syftar till att bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans,
hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är
direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att
färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.
Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning,
beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.

Tillkommande utgifter

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part
enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till
kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när
faktura har mottagits.

Aktieägartillskott

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en
finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande
eller erläggande av betalning.

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

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna.
Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet
anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas
därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av
kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader.

Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar
som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade
värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade
kassaflödet diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det
innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Derivatinstrument
Företaget använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swappar) för att
säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker.
Här ingår inte energiderivat som förväntas regleras med leverans av el och annan energi.

ELCERTIFIKAT, UTSLÄPPSRÄTTER OCH URSPRUNGSGARANTIER
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället (elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa tillgångar
utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som
huvudregel ska användas för att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller
försäljning.
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten
Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga innehav redovisas
under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.

Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med negativt värde
värderas till det belopp som för företaget är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller
överlåts på balansdagen.

Pågående arbeten
Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas enligt alterntivregel innebärande att
intäktredovisning görs vid fakturering. Upparbetade entreprenadutgifter redovisas som egen
post under Varulager m.m.

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för
försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar
därmed enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalda aktieägartillskott till och från dotterföretag
som en ökning respektive minskning av värdet på andelarna i dotterföretaget.

Inkomstskatter

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som
gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår
till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga
underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran
redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i
eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje
balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 21,4 %.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om
effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de
framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den
räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet
av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte
beaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna.
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Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Eventuell gottgörelse som företaget är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern
part avseende förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte
överstiga beloppet för den hänförliga avsättningen.

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som
innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar
och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade
beloppen i denna årsredovisning.

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i
resultaträkningen.
Avsättningen för återställande av mark avseende vindkraftverk byggs upp över tillgångens
nyttjandeperiod. Därmed ingår inte heller dessa in anskaffningsvärdet för materiell anläggningstillgång.
Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning
att avbrottet ger upphov till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Gottgörelse från försäkringsföretag redovisas som tillgång.
Avsättning sker även för förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga utgifter för att uppfylla företagets förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

SKULDER

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som
under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder
som inte framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och
kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta
för en obetydlig risk för värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt
tre månader.

422 724

500 227

5 885

6 091

Tjänster

–

–

Övrigt

–

705

428 609

507 023

3 926

4 985

432 535

512 008

Elförsäljning
Gasförsäljning

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Punktskatter
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter 2019 avser försäkringsersättning.

Vindkraftparkerna hanteras individuellt bl.a. beroende på hur respektive parks villkor är
utformade. Värdering av avsättning för återställande av mark avseende framför allt företagets vindkraftverk baseras på bedömningar av framtida utgifter. Sådana bedömningar
präglas av stor osäkerhet eftersom utgiften ligger långt fram i tiden. Tidigare erfarenhet
av vindkraftsaveckling visar att verken kan betinga ett positivt marknadsvärde varför ingen
avsättning görs.

ÖVRIGT

2019

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas
till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om
framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning
av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas som en kortfristig skuld.

2020

NOT 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Avsättning för återställande

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar
Företaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste
vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden
avseende exempelvis avkastningskrav.

2020

2019

Räntekostnader till koncernföretag

-3 803

-4 727

Summa

-3 803

-4 727

Nettoomsättning per verksamhetsgren

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

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier

NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING EXKL. PUNKTSKATTER

NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER
2020

2019

Överavskrivningar

-9 657

-14 566

Lämnade koncernbidrag

-1 635

–

-11 292

-14 566

2020

2019

56 653

56 653

–

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

56 653

56 653

Ingående ackumulerade avskrivningar

-20 303

-19 673

-630

-630

-20 933

-20 303

35 721

36 351

Summa

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK
NOT 5 OPERATIONELL LEASING

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Företaget har inga avtal om operationell leasing.

Försäljningar/utrangeringar

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER
2020

2019

Årets avskrivningar

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget

75

50

5

–

80

50

2020

2019

Ränteintäkter från övriga företag

267

215

Summa

267

215

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa

NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde
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NOT 11 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
2020

2019

537 168

533 472

1 395

3 696

Försäljningar/utrangeringar

–

–

Omklassificeringar

–

–

538 563

537 168

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020

2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

178

178

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

178

178

Redovisat värde

178

178

Företag

Org nr

–

Sotareds Vindkraftpark AB

25

–

-17 748

-17 750

Utgående ackumulerade avskrivningar

-212 634

-194 911

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-113 239

-113 239

–

–

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-113 239

-113 239

Redovisat värde

212 690

229 018

Ingående ackumulerade avskrivningar

-194 911

-177 161

–

Omklassificeringar
Årets avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets nedskrivningar

NOT 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

790

790

Inköp

465

–

–

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 255

790

Redovisat värde

1 255

790

Försäljningar/utrangeringar

andelar

2020

2019

556741-0096

4 000

20

20

Askome vind AB

556881-8859

40 000

140

140

Fjärås vindpark AB

556831-4388

175

18

18

178

178

2020

2019

Ackumulerade överavskrivningar

72 534

62 877

Redovisat värde

72 534

62 877

Företaget är ett helägt dotterföretag till Varberg Energi AB, org. nr. 556013-1459 med säte i Varberg.

NOT 22 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

I obeskattade reserver ingår 21,4 % uppskjuten skatt.

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Förfallotidpunkt från balansdagen:
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Redovisat värde

2020

2019

185 000

185 000

–

–

185 000

185 000

2020

2019

Andel av årets totala inköp som skett från Varberg Energi AB

0,3%

2,1%

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
Varbergs Stadshuskoncernen

0,0%

0,0%

Andel av årets totala försäljning som skett till Varberg Energi AB

4,0%

4,2%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag i
Varbergs Stadshuskoncernen

4,4%

3,8%

Lånet planeras att läggas om under perioden.

NOT 23 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

NOT 14 FORDRINGAR HOS VARBERGS KOMMUN
2020

2019

Fakturafordringar Varbergs kommun

10 649

2 084

VEM:s del av Varbergs kommuns koncernvalutakonto

55 745

86 037

Fordran Varbergs kommun

66 394

88 121

Se under Framtida utveckling i förvaltningsberättelsen.

NOT 19 ÖVRIGA SKULDER
Punktskatter och moms

2020

2019

–

2 456

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2020

NOT 22 KONCERNUPPGIFTER

NOT 17 OBESKATTADE RESERVER

NOT 13 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2020

2019

Upplupna intäkter

45 180

45 020

Övriga poster

17 956

13 328

Redovisat värde

63 136

58 348

Upplupna energikostnader
Övriga poster
Redovisat värde

2020

2019

39 653

48 343

132

–

39 785

48 343

NOT 24 DEFINITON AV NYCKELTAL
Alla värden som hämtas från balansräkningen är baserade på 21,4 % skatt och värden innevarande år.
Avkastning på eget kapital: Resultatet efter finansiella poster med avdrag för schablonskatt
21,4 %, ställs i relation till justerat eget kapital.
Soliditet: Justerat eget kapital ställs i relation till totalt kapital.

NOT 25 RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 5 966 616 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

NOT 21 ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET

NOT 16 AKTIEKAPITAL
Tecknade och betalda aktier:

2020

2019

Vid årets början

2 000

2 000

Summa aktier vid årets slut

2 000

2 000

Utdelning (2 000 st x 1 500 kr)

3 000 000

18 380

Balanseras i ny räkning, kr

2 966 616

18 380

Summa

5 966 616

2020

2019

Avskrivningar

18 378

Summa

18 378
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STYRELSE OCH REVISORER

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Varberg Energimarknad AB, org.nr 556524-3010

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Cecilia Rönn, ordf
Olof Helmersson

Lukas Axelsson Nord , vice ordf
Staffan Kollberg

Ann-Sofie Borglund
Roger Johansson

Vivi-Anne Karlsson

Verkställande direktör

Björn Sjöström

Revisorer

Daniel Johansson, PwC

Lekmannarevisorer

Göran Jarhult, Varbergs kommun
Lennart Andersson, Varbergs kommun

Ersättare

Erling Andersson, Varbergs kommun
Björn Johansson, Varbergs kommun

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Varberg Energimarknad AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Varberg Energimarknad ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Johanna Svensson, PwC

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
Varberg Energimarknad AB.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational 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 Varberg Energi marknad AB enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Varberg den 15 mars 2021

Cecilia Rönn
Ordförande

Olof Helmersson

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

Lukas Axelsson Nord
Vice ordförande

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 nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Björn Sjöström
Verkställande direktör

Staffan Kollberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Johanna Svensson
Auktoriserad revisor

en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 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.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Varberg Energimarknad AB för år 2020 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Varberg Energimarknad
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 ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

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

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

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 revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är

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 kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställan-
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de direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 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 väsentligt 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 säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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.

Varberg den 24 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Johanna Svensson
Auktoriserad revisor

”Omtanke ger energi” priset gick under 2020 till VARBERG FÖR MUSIKHJÄLPEN för att de engagerar Varberg att bidra till en mer hållbar värld. Calle Karlsson och Fantastiska Underhållnings Bandet.
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STYRELSEN FÖR VARBERG ENERGIMARKNAD AB 2020

Olof Helmersson (C), ordinarie ledamot

Staffan Kollberg (ordinarie ledamot Vision)

Björn Sjöström VD

Vivi-Anne Karlsson (S), suppleant

Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande

Cecilia Rönn (L), ordförande

Ann-Sofie Borglund (M), suppleant

Roger Johansson (SEKO) suppleant

Varberg Energi startar samarbete med Ntricity för att möjliggöra ett nätbatteri. Batteriet ska styras av Ntricitys plattform,
som balanserar förnybar energi till Svenska Kraftnät.

Hållbarhetsredovisning 2020

