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 MILJÖVAL är idag Sveriges enda miljömärkning 

på el. Den utgår från Naturskyddsföreningens 

hårda krav på hur elen produceras och syftar till att påverkan på 

miljön ständigt ska minska. Vårt företag har ett hållbarhetstänkande 

i hela sin verksamhet och sedan 2004 säljer vi endast 100% förnybar 

el och all el är märkt Bra Miljöval. Vi var först i landet med att bara 

sälja förnybar el under denna märkning.
 

Bra

Fotnot: Skillnaden mellan Bra Miljöval och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning 

endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som 

ofta slarvigt kallas för exempelvis «grön el» är oftast detsamma som ursprungsmärkt el.

Källa: Naturskyddsföreningen.
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Vår historia
Falkenberg Energi startades redan 1903 när de första elekt- 

riska gatljusen kom till Falkenberg. I takt med att samhället 

utvecklas och staden växer så ökar också behoven av energi 

och vi stärker och förbättrar ständigt vår verksamhet. Förnybar 

energi har alltid legat oss varmt om hjärtat och vi var pionjärer 

inom vindkraft redan på 1980-talet. 2016 gjorde vi vårt första 

Klimatbokslut enligt internationell standard där vi systema-

tiskt räknar ut verksamhetens klimatpåverkan och vi kan stolt 

konstatera att utsläppen av koldioxid minskat rejält. 

1903 1944 1982

1984

Här finns tre flispannor 

och två naturgaspan-

nor. Den årliga värme-

produktionen uppgår 

till 65 GWh.

Vårt första vattenkraft-

verk, är fortfarande 

i drift. Produktionen 

räckte till stadens behov 

fram till 1940-talet.

Byggs när stadens 

behov av el ökar, men 

redan på 1950-talet är 

elförbrukningen ännu 

större. Är fortfarande i 

drift och täcker idag ca 

4% av behovet.

Sveriges första vind-

kraftverk byggs på Fal-

kenberg Energis nät. En 

55 kW Vestas V15 som 

fortfarande är i drift. 

H I S T O R I K E N



SOLFÅNGARFÄLT 
 FALKENBERG

KOOPERATIV  
VINDKRAFT

BRA MILJÖVALBACCHUS FALKENBERG

BRA MILJÖVAL

Märkningen Bra Miljö-

val är Sveriges tuffaste 

miljömärkning av el. 

Vi är stolta över att 

bara sälja förnybar el, 

i enlighet med Natur-

skyddsföreningens 

kriterier. 
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1992–1996 1998 2005–2009

1989 1997 2003 2004

VINDKRAFT
LÖVSTAVIKEN

VINDKRAFT
FALKENBERGSPORTEN

VÄRMEPUMP 
FALKENBERG

Vi var pionjärer vad 

gäller solfångare. Vid 

invigningen 1989 var 

detta världens största 

fält med 5500 m2 sol-

fångare för produktion 

av värme. 

Sedan 2004 säljer 

Falkenberg Energi 

endast 100% förnybar 

el och all el är märkt 

Bra Miljöval.

Används idag som 

spets- och reservan-

läggning och har två 

naturgaspannor samt 

en oljepanna, totalt 

14 MW.

Första etappen av 

Vindkraftparken Löv-

staviken. 1992 restes två 

225 kW Vestas V27. Och 

1996 restes en 600 kW 

Vestas V44.

Den nya vindkraftpar-

ken Falkenbergsporten 

invigdes och tio 660 kW 

Vestas V47 restes.

De första koopera-

tiven startas. Idag 

har privatpersoner 

och företag investe-

rat över 50 miljoner 

kronor i förnybar 

energiproduktion. 

Testanläggning inom 

EU-projektet ”Energy 

in Minds”. Drevs med 

el märkt Bra Miljöval. 

Kopplad till fjärrvärme-

nätet för att tillvarata 

spillvärme ur avlopps-

vatten. 
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2010 2015 2016

2015

TESTPROJEKT VERTIKAL- 
AXLAD VINDKRAFT 

HERTINGFORSEN KLIMATBOKSLUT ENLIGT 
INTERNATIONELL STANDARD

Ett utvecklingsprojekt i 

samarbete med Uppsala 

Universitet, test av pro-

totyp för vertikalaxlad 

vindkraft.

Stort miljö- 

projekt för 

fria fiskvand-

ringsvägar vid Hertings 

kraftstation. Ett av de 

mest ambitiösa åtgärds-

programmen i Europa. 

Systematisk kartlägg-

ning av verksamhetens 

klimatpåverkan, enligt 

den internationella 

standarden GHG-pro-

tokollet, i syfte att 

ytterligare minska koldi-

oxidutsläpp.

 SOLENERGI FRÅN SLÖINGE 
TENNISKLUBB

RÖKGASKONDENSERING 
SPETTET

2014

Samarbete med 

Slöinge Tennisklubb, 

som byggde en 140 

m2 stor solcellsan-

läggning. 

En viktig utveckling av 

befintlig anläggning som 

innebär att värmeenergi 

återvinns ur rökgaserna. 

H I S T O R I K E N

2007

2007

NÄRVÄRME ULLARED, 
VESSIGEBRO 

I Ullared finns en 

pelletsanläggning 

och i Vessigebro en 

brickettanläggning.

VINDKRAFT  
LÖVSTAVIKEN

Lövstaviken byggdes ut 

och flyttades. Fem nya 

vindkraftverk 2300 kW 

Enercon E70 restes. 
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 PERSONER ANSTÄLLDES HOS OSS UNDER 

ÅRET SOM GICK FÖR ATT YTTERLIGARE 

FÖRSTÄRKA VERKSAMHETEN. SOFIA STIERNA 

OCH VIKTORIA HANSSON JOBBAR PÅ  

AFFÄRSSTÖD RESPEKTIVE ELNÄT.
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Det har blivit ljusare  
i Falkenberg
I fjolårets redovisning inledde jag med att säga ”Vi lever i en orolig tid”. Detta påstående kan 

jag upprepa i år. Oron i Sverige och i världen har snarare tilltagit än bedarrat. Vår strävan att 

bidra till en ökad trygghet fortsätter på vårt vis och utifrån våra förutsättningar. Det är med 

tillfredsställelse jag kan se tillbaka på det gångna året. Låt oss göra en tillbakablick på de  

områden vi har prioriterat.

 I mitten av december av 2015 övertog vi skötseln av kommunens gatubelysningsnät. Det 

fanns en stor underhållskuld vid övertagandet, varför vi har fått koncentrera oss på att för-

bättra standarden i gatubelysningen. Vi har nu kommit ifatt och hela kommunen har fått 

ljusare och tryggare gator. 

Hållbara energileveranser 
Fjärrvärmen utgör en hörnsten i vårt hållbarhetsarbete. 

Bränslet är till 98 % förnybart och vi jobbar mot att bli helt 

förnybara. Under det senaste året har vi ytterligare flyttat 

fram positionerna för fjärrvärmen. Vi har nu en kapacitet 

som möjliggör att vi kan erbjuda fler kunder fjärrvärme. 

Detta beror dels på att kunderna effektiviserar sin energian-

vändning och att vi har investerat i en ny reservpanna. Vi har 

också ökat effektiviteten i driften. Sammantaget innebär 

detta inte bara att miljön blir bättre utan även att vi har 

kunnat sänka priserna betydligt 2016 och 2017. Genom fjärr-

värme har vi sparat miljön koldioxidutsläpp motsvarande 

25 000 tur- och returflygresor mellan Halmstad och Mallorca. 

Det är vi stolta över.

I syfte att öka andelen förnybar energi i vårt samhälle 

så arbetar Falkenberg Energi aktivt med att köpa solel 

från mikroproducenter, t ex villaägare med solpaneler på 

taket. Genom enkla kundkoncept får kunden lättare att 

sälja överskottsel till oss. Falkenberg Energi var det första 

energibolaget i Sverige att bara sälja el märkt Bra Miljöval. 

Att sälja ett av världens i särklass tuffaste miljömärkningar 

på el gör våra kunder till ambassadörer som bidrar och 

gör verklig skillnad. På uppdrag av Falkenbergs kommun 

planerar vi för renovering av kommunens kraftstation 

Herting. Investeringen kommer att göra anläggningen 

betydligt effektivare och är ett led i satsningen på desti-

nationen Herting.

V D  H A R  O R D E T
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3400
LAMPOR, 250 ARMATURER OCH 30 STOLPAR 

BYTTE VI UNDER 2016. HÄR ÄR PETER FORSELL I 

ARBETE MED ATT BYTA LAMPA I  

KOMMUNENS GATUBELYSNING. 
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V D  H A R  O R D E T

Vi har tagit steg mot ännu säkrare  
energileveranser
Under 2015 inträffade två osedvanligt stora elavbrott. Vi 

har därför under året prioriterat åtgärder i vårt elnät, som 

ska öka leveranssäkerheten. Detta i kombination med att 

Falkenberg växer har gjort att vi planerar för ytterligare en 

mottagningsstation i elnätet. Det pågår för närvarande en 

förstudie. Den nya mottagningsstationen beräknas vara på 

plats 2019. Vi har också fortsatt att ersätta luftledningar med 

markförlagd kabel. Nu har vi 20 km kvar. År 2020 ska alla 

luftledningar vara borta.

 Vi har också på fjärrvärmesidan ökat driftsäkerheten 

genom installation av två nya distributionspumpar, ett nytt 

styrsystem samt etableringen av den nya reservpannan.

Kundernas synpunkter bidrar till förbättringar
Företaget har tidigare deltagit i Svensk Kvalitetsindex (SKI) 

årliga kundmätningar av energibranschen. Vi har där kommit 

mycket bra ut, speciellt när det gäller vår miljöprofil. Under 

2016 beslutade vi att avstå från att delta på grund av att 

mätningarna av vår image har visat en mycket stabil utveck-

ling samt av kostnadsskäl. Istället har vi börjat få fortlöpande 

synpunkter på vår hemsida från våra kunder. Detta ger oss 

aktuella synpunkter och möjliggör snabbare förbättringar.

Vår ekonomi är fortsatt god
Vi försöker kombinera en stram hållning av vår ekonomi  

med att utveckla företagets verksamheter. Vi kan därför 

även för 2016 redovisa ett gott ekonomiskt resultat, trots  

ytterligare ett varmt år. Exempel på siffror som verifierar 

detta är en avkastning på totalt kapital om 11,6 % och en 

soliditet om 51,1%. 

Engagerade och nöjda medarbetare
Sakta men säkert lever vi bättre och bättre upp till vår värde-

grund. Vår årliga medarbetarundersökning visar tydligt på 

detta. Efter att ha legat på en rätt låg nivå för tre år sedan 

har det s.k. Nöjd-Medarbetar-Indexet (NMI) ökat varje år och 

den senaste mätningen i höstas visar på ett index om 72. Ett 

annat sätt att mäta medarbetarnas nöjdhet och lojalitet är 

att mäta om medarbetarna kan tänka sig att rekommendera 

Falkenberg Energi som arbetsplats. Här kan vi konstatera att 

vi har många ambassadörer och en stark uppgång.

En spännande men tryggare framtid
Jag hoppas att jag nästa år inte behöver konstatera att vi 

lever i en orolig tid utan att världen har blivit tryggare. 

Allra viktigast är att vi dagligen sköter vår basverksamhet på 

ett så bra sätt som vi bara kan. Med våra leveranser och vår 

service underlättar vi i kundens vardag. Vi tar ett allt större 

samhällsengagemang. Ett gott samarbete gör att vi tillsam-

mans kan gå från ord till handling i betydligt fler frågor.

 Vi inom Falkenberg Energi ska göra vårt yttersta för att 

bidra med vad vi kan inom området energi och miljö för att 

förse er med ljus, kraft och värme.

T
ACK! Under 2016 fick vi till stora delar en ny styrel-

se, en ny ordförande och undertecknad fick förtro-

endet att – efter ha varit tf. VD från 1 september 

2015 – nu bli VD fr.o.m. 1 juli 2016. 

 Jag vill tacka samtliga medarbetare på Falkenberg  

Energi, våra kunder och leverantörer för att med fortsatt 

goda insatser ha bidragit till att 2016 blev ytterligare ett bra 

år. Tack även till våra samarbetspartners, den nya styrelsen 

och alla andra, som på olika sätt bidragit till vår positiva 

utveckling. Bra jobbat! 

Bo Anders Antonsson  

VD 



Förvaltnings-
berättelse
Falkenberg Energi AB är ett kommunägt bolag med 

stark miljöprofil. Vår affärsidé är att på ett affärs-

mässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle genom att 

erbjuda förnybar energi.

Information om verksamheten

Falkenbergs kommun lever efter visionen ”Vi växer 

för en hållbar framtid”. Falkenberg Energi AB har fått 

uppdraget av Falkenbergs kommun att utveckla, pro-

ducera, distribuera och handla med energi. Bolaget 

skall på affärsmässiga grunder svara för energiförsörj-

ning och verka för att andelen förnybar energi ökar i 

kommunen. 

Ägarförhållanden 

Koncernen omfattar moderbolaget Falkenberg Energi 

AB och de helägda dotterbolagen Falkenberg Energi- 

handel AB och Ekobilen 5 A fastighets AB. Affärsom-

rådena elnät och fjärrvärme ingår i moderbolaget. 

Bolaget startade 1995.

 Falkenberg Energi AB ägs till 100 % av Falkenbergs 

kommun genom Falkenbergs Stadshus AB.  

11

Styrelsen och verkställande direktören 

för Falkenberg Energi AB, organisations-

nummer 556461-4831, får härmed avge 

årsredovisning och koncernredovisning för 

räkenskapsåret 2016.
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Elnät
Vi ansvarar för eldistributionen till kunderna inom vårt koncessionsområde, i och omkring 

Falkenbergs tätort. Det innebär utbyggnad av elnätet för att kunna ansluta nya kunder samt 

drift och underhåll. Några exempel är nybyggnation av kabelnät och nätstationer vid nya 

bostadsområden. Vi utför besiktning och underhåll av luftledningsnät, kabelskåp samt trans-

formatorstationer inom vårt område. Ansvaret för att mäta elförbrukning och elproduktion 

hos kunderna ligger också på vår avdelning. På kommunens produktionsanläggningar ansva-

rar vi för drift och underhåll av Hertings vattenkraftstation och fiskvägar, samt har tillsynen 

av vindkraftparken på Lövstaviken. Vi är dessutom ansvariga för skötseln och underhållet av 

gatubelysningen i hela Falkenbergs kommun.

V E R K S A M H E T E N  U N D E R  Å R E T

Elenergivolymer inom Falkenberg Energis koncessionsområde

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
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56
NYA KABELSKÅP HAR NILS 

ANKER-KOFOED OCH HANS 

KOLLEGOR INSTALLERAT I 

FALKENBERGS KOMMUN 

UNDER ÅRET.
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Vårt elabonnemang mot E.ON på regionnätet har varit  

79,8 MW. Elenergivolymerna inom koncessionsområdet har 

även detta år ökat, från att under några år varit minskande.  

För 2016 blev den totalt 353 (341) GWh. Orsakerna till 

ökningen är framför allt att antalet nya abonnenter stiger 

samt att flera av de större industrierna har utökat sin  

verksamhet. 

 Antalet oplanerade elavbrott var 9 (18) i högspännings-

nätet och 69 (47) i lågspänningsnätet. Vi har en mycket 

hög leveranssäkerhet i vårt område, den ligger på 99,99 %. 

Samarbetet med Elkraftsbyggarna AB fortsätter avseende 

elmontörernas beredskap. När det blir större störningar i 

elnätet, som exempelvis efter stormar, hjälps vi åt med felav-

hjälpning. 

 Det har nu gått ett år sedan Falkenberg Energi tog över 

ansvaret för skötsel och underhåll av Falkenbergs kommuns 

gatubelysning. Efter mycket kort varsel fick vi ansvaret från 

den 14 december 2015. Den första tiden gjordes det en 

inventering av de 12 700 ljuspunkter som finns i kommu-

nen, gällande vilka områden som var mest akuta att börja 

med. När tillsynen med vår hyrda liftbil kom igång så byttes 

väldigt mycket lampor och armaturer ut, för att få till ett lju-

sare Falkenberg. På så sätt fick vi bättre fart på upprustning-

en av gatubelysningen. I slutet av december kom äntligen 

vår nya liftbil, det innebär att nu syns det tydligare att det är 

Falkenberg Energi AB som sköter belysningen. Vi ser detta 

som ett mycket intressant uppdrag och har under det första 

året gjort vårt allra bästa för att leva upp till det förtroende 

vi fått. 

 Vi arbetar ständigt med att underhålla och förbättra el-

nätet. Några exempel på projekt som genomförts under året 

var markförläggningen av högspänningskabel för att ersätta 

luftledningar. Det ena projektet var den sista etappen i Tors-

holmsområdet, Vinberg, med högspänningskablar i marken 

samt nya nätstationer. Det andra stora projektet har varit 

i Fauråsområdet, Vinberg. Här har vi samförlagt högspän-

ningskabel ihop med Vinbergs fiberförening när de utfört 

sin bredbandsutbyggnad. Under nästkommande år ska det 

sättas nya nätstationer samt ta kablarna i drift. Varje sådant 

projekt gör elnätet i området mindre känsligt för väder och 

vind. Planeringsarbetet med tillhörande förstudie för ytter-

ligare en mottagningsstation fortsätter. Detta görs för att vi 

ska ha en fortsatt hög driftsäkerhet och för att Falkenberg 

växer. Planen är att mottagningsstationen ska vara klar för 

drift under 2019.

 Den fortsatta bredbandsutbyggnaden i Falkenberg har 

medfört att vi även detta år samförlagt en egen fiberslang 

mellan våra nätstationer. Tanken är att vi ska bygga upp 

ett eget fibernät för övervakning av nätstationerna och för 

mätvärdesinsamling från våra kunder. 

Antalet nyanslutningar till elnätet har mer än fördubblats 

jämfört med föregående år, det blev 107 (45) nya serviser. 

Dessa serviser har inneburit 237 nya kunder. Den enskilt 

största servisen är den till Falcon Alkoholfri Arena, den nya 

fotbollsanläggningen i Falkenberg. De största samlade nytill-

skotten kom via de nya bostadsområdena på Kristineslätt och 

i Skrea samt från fortsättningen på byggandet av industri- 

hotell på Smedjeholm.

 Elnätet är en reglerad monopolverksamhet. Energimark-

nadsinspektionen har beslutat hur stora avgifter elnätsbo-

lagen får debitera kunderna under åren 2016–2019. Under 

denna regleringsperiod har en ny modell införts där varje 

del av elnätet har åldersbestämts. Beslutet innebar att vår 

intäktsram minskade från föregående period. På grund av 

höjda avgifter till regionnätet så har vi inför 2016 gjort en 

liten justering uppåt av våra tariffer. Tarifferna är fortfaran-

V E R K S A M H E T E N  U N D E R  Å R E T

7
NYA NÄTSTATIONER FÖR ÖKAD PERSON- OCH 

DRIFTSÄKERHET HAR INSTALLERATS UNDER 

2016. HÄR ÄR JERRY NILSSON OCH MARTIN 

CARLSSON I ARBETE I VINBERG.
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de mycket låga och ligger på samma nivå som jämförbara 

områden i Halland och är bland de billigaste i Sverige.

 För att fakturera den faktiska förbrukningen avseen-

de våra 13 556 (13 368) mindre anläggningar så samlas 

månadsvärden in med automatik. Därtill har vi 536 (487) 

anläggningar där timvärden samlas in en gång per dygn. 

Produktionen av förnybar el i Falkenberg Energis nät består 

av 39 (28) solcells-, 5 (5) vattenkrafts- och 18 (18) vind-

kraftsanläggningar.

 Det har varit 73 (72) elhandlare och 22 (24) balansan-

svariga verksamma inom vårt nätområde. Av 1 634 (1 845) 

inkomna meddelanden om leveransbyten blev 1 522 (1 747) 

genomförda och 112 (97) annullerades. Falkenberg Energi AB 

har sänt och tagit emot 1 285 515 (1 487 027) elektroniska 

meddelanden genom den egna utväxlingscentralen. 

Några projekt som genomförts under 2016

• Två nätstationer har fått nya ställverk: vid Kärrets 

väg i Falkenberg och vid Hjortronvägen i Vinberg

• Två nätstationer har ersatts av nya: vid Vinbergs 

Kyrka och vid Kilavägen

• Tre nya nätstationer har placerats vid nya bostads- 

områden: vid Mandolinvägen, Kornettvägen samt 

vid Hildings väg

• Arbetet med att byta ut gamla kabelskåp för att 

öka person- och driftsäkerheten fortsätter

• Gatubelysningsarbetet under året har inneburit 

att bland annat har 3 400 lampor, 250 armaturer 

samt 30 stolpar bytts ut.



Fjärrvärme
Affärsområde Fjärrvärme ansvarar för utveckling, produktion, distribution och försäljning av 

fjärrvärme till kunder inom Falkenbergs kommun. 

 I centrala Falkenberg finns tre fjärrvärmeanläggningar. Huvudanläggningen ligger i kvar-

teret Spettet med tre flispannor för bas- och mellanlast, med skogsflis som bränsle, och två 

naturgaspannor för topplast och reservdrift. En biooljepanna för mellan- och topplast finns i 

kvarteret Ekobilen. I kvarteret Bacchus finns två gaseldade pannor och en oljeeldad panna för 

topplast och reservdrift. Det finns två småskaliga fjärrvärmesystem, i Ullared och Vessigebro. 

Bränslet i dessa anläggningar är träpellets.

V E R K S A M H E T E N  U N D E R  Å R E T

På värmeverket Spettet har distributionspumparna bytts ut 

under 2016. Nu har vi två pumpar som klarar hela flödet från 

anläggningen. Ett nytt styrsystem för hela fjärrvärmesyste-

met är installerat under året, det gamla systemet var inte 

möjligt att underhålla längre. Ett väl fungerande och stabilt 

styrsystem är nödvändigt för att pannor och pumpar ska kun-

na regleras. Det nya styrsystemet har bland annat gjort det 

möjligt att optimera driften och utnyttja ackumulatortanken 

bättre än tidigare. 

 Totalt sett blev året något varmare än normalt. Den 

sammanlagda produktionen blev 79 (70) GWh vilket är något 

mindre än för normalåret. SMHI:s energiindex för Falkenberg 

var 96 % av normalår. 

 Användningen av fossila bränslen blev även i år mycket 

liten. Den totala fjärrvärmeproduktionen baserades på en 

bränslemix med 98,4 (97,0) % förnybar energi. Fjärrvärmesys-

temets utsläpp i Falkenberg av koldioxid blev 294 (442) ton.

 Diagrammet till höger visar respektive års leverans av 

fjärrvärme i de tre fjärrvärmenäten.  Försäljningen till våra 

572 kunder blev 67 (64) GWh. Sju nya kunder har anslutits. 

Lantmännens anläggning på Hamngatan för torkning av säd 

försörjs nu med värme från Falkenberg Energi. Behovet av 

torkning uppstår enbart under sensommar och höst. Ener-

gilösningen med värme från Falkenberg Energi istället för 

Produktionsmix 2016 för alla Falkenberg Energis fjärrvärmenät

förbränning hos Lantmännen är mycket gynnsam både för 

miljön och för företagen. 

 Årets Rekoträffar handlade i huvudsak om prissättningen 

för 2017, vi sänker priserna med cirka 5 %. Den nya taxan 

kommer att öka vår konkurrenskraft. Ett normalår kommer 

intäkterna att minska men över tid kompenseras det med att 

vi får nya kunder.

 Utbyggnaden av fjärrvärme har bidragit till att utsläpp 

av skadliga ämnen minskat samt att de anslutna kundernas 

tidigare olje- och naturgasförbrukning ersatts med förnybara 

bränslen.  

Skogsflis  84,2 %

Pellets 8,1 %

Bioolja 6,2 %

Naturgas 1,2 %

Olja 0,3 %
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572
 KUNDER ÄR ANSLUTNA TILL FALKENBERG ENERGIS 

FJÄRRVÄRMENÄT. HÄR ÄR FREDRIK HAMBERG OCH 

HÅKAN ANDERSSON UTE PÅ KUNDBESÖK.
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100%
FÖRNYBAR ENERGI NÄR LANTMÄNNEN 

TORKAR SPANNMÅL MED FJÄRRVÄRME FRÅN 

FALKENBERG ENERGI. FREDRIK HAMBERG 

OCH ANDERS ANDERSSON SER ÖVER  

ANLÄGGNINGEN.

V E R K S A M H E T E N  U N D E R  Å R E T
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36
PERSONER ÄR ANSTÄLLDA HOS OSS,  

9 KVINNOR OCH 27 MÄN. MARIE FORSTER  

PÅ AFFÄRSSTÖD SKÖTER KUNDKONTAKTER 

OCH FAKTURERING.



V E R K S A M H E T E N  U N D E R  Å R E T

Affärsstöd
Marknad och Administration har under året bytt både namn och inriktning till Affärsstöd. 

Avdelningen innehåller ekonomi- samt kundservice som fortsatt hjälper till med att hantera 

ärenden inom elhandel, elnät och fjärrvärme. Namnbytet är ett led i det ständiga förbättrings-

arbetet och förtydligar att man stöder både kundaffären samt att man är ett internt stöd.

Falkenberg Energi AB är ett av få energibolag som fortfaran-

de erbjuder kunden möjligheten att besöka kundservice på 

plats. Detta tänker vi fortsätta med! Vi fortsätter också med 

att sträva efter hög tillgänglighet (mail, chatt, hemsida och 

telefon), korta svarstider och att ge ett bra bemötande med 

personlig service.

 Likt tidigare år så sponsrar vi ett flertal större och mindre 

föreningar inom kommunen. Kriterierna för detta urval kan 

läsas i vår sponsringspolicy. 

 Utöver ovanstående så bedrivs en hel del arbete som 

inte syns utåt. Affärsstöd sköter delar som löpande redovis-

ningsarbete, kund- och leverantörsreskontra, tertialbokslut, 

årsbokslut, underlag till budgetar och prognoser, hjälper till 

att ta fram beslutsunderlag, beräknar priser samt köper och 

säljer rätt volymer inom elhandel med mera.

Personal
För tredje året i följd genomförde vi en undersökning av 

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). Ökningen från förra årets 

goda resultat är ytterligare 8 procentenheter, en riktigt stor 

förbättring! På två år har NMI gått mycket starkt uppåt. 19 

av 20 mätta förbättringsområden har under året förändrats 

positivt. Arbetet fortgår och utifrån de olika perspektiven 

kunderna, företaget och medarbetarna har vi arbetat fram 

en åtgärdsplan för företaget och respektive avdelning.

 Trivselgruppen som startades under föregående år har an-

ordnat ett flertal uppskattade aktiviteter. Det är ett av flera 

exempel som bidragit till det bättre klimatet, medarbetarska-

pet och engagemanget.  Bland annat anordnades en mycket 

uppskattad aktivitetstävling.

 Värderingsarbetet med våra tre ledord, Ansvar, Öppenhet 

och Engagemang fortlöper och de finns med i tankarna kring 

allt arbete som berör just företaget, kunden eller medarbeta-

ren. Det är även en del i lönekriterierna.

Hälsobokslut för 2016
Vi är 36 anställda i företaget, fördelat på 9 kvinnor och 27 

män. Under året slutade en person och fyra nya anställdes. 

Medelåldern var 48 (50) år. Sjukfrånvaron av total arbetstid 

låg på 4,2 (5,2) %. Sänkningen hänger ihop med en minskad 

andel långtidssjukskrivna medarbetare jämfört med året 

innan. 

 Företaget har avtal med Falkenbergs företagshälsovård. 

Avtalet innebär återkommande hälsoundersökningar och 

förebyggande hälsovård för hela personalen. Företaget 

erbjuder personalen ett friskvårdsbidrag som 78 (88) % av  

de anställda utnyttjar.
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Miljö
Vårt företag har ett hållbarhetstänkande i hela verksamheten. Detta ligger i linje med vår 

vision att enbart erbjuda förnybar energi. Utifrån kommunens övergripande utvecklingsmål 

har Falkenberg Energi AB följande utvecklingsmål för verksamheten: Hela Falkenberg Energi 

förnybart • Ökad andel egen förnybar elproduktion • Ökad tillgänglighet för kunder.

V E R K S A M H E T E N  U N D E R  Å R E T

Falkenberg Energis klimatpåverkan kan delas upp i utsläpp 

från verksamheten och undvikna utsläpp. Totalt släppte vår 

verksamhet ut 351 ton koldioxid, vilket är 190 ton mindre 

än under 2015. Det ska jämföras med att fjärrvärmen sparar 

19 577 ton koldioxid jämfört med om våra kunder skulle ha 

använt gas och värmepumpar istället och vår vindkraftspro-

duktion som ersatte knappt 1000 ton koldioxid. Det innebär 

att den totala utsläppsminskningen från Falkenberg Energis 

verksamhet motsvarar 25 000 flygresor tur- och retur från 

Halmstad till Mallorca för 2016.

 Energibalansen är en sammanställning över all energi 

som använts, köpts eller sålts. Bilden nedan visar att 99,2 

(98,7) % av energin är förnybar. Största energislaget i 

energibalansen är elenergi märkt med Bra Miljöval. Där-

efter kommer trädbränslen följt av bioolja. Användningen 

av naturgas har minskat under 2016 tack vare att vi börjat 

använda skogsflis av bättre och jämnare kvalité. Det gör att 

pannorna har gått med högre effekt och bättre tillgänglig-

het. Vi levererade 67 GWh fjärrvärme till våra kunder under 

2016, vilket innebär att utsläppet blev 4,4 kg koldioxid per 

MWh värme.

 Vårt stora miljövårdsprojekt – fiskvandringsvägarna vid 

Hertings kraftstation – lever vidare. Åtgärdsprogrammet 

som har genomförts är ett av de mest ambitiösa i Europa. 

Det är väl motiverat med tanke på att Ätran hyser flera av de 

viktigaste populationerna av fiskartarter i Västsverige, som 

vandrar mellan salt och sött vatten. Antalet vandrande laxar 

minskade kraftigt under åren 2000 till 2013, från cirka 4000 

till cirka 1500 per år. 2014 registrerades 3600 laxar, 2015 

cirka 4400 laxar och för 2016 cirka 3900 laxar. Minskningen 

av antalet vandrande laxar för 2016 beror troligtvis på det 

torra vädret med lågt vattenflöde i Ätran som varat en lång 

period under 2016. 

Bra Miljöval-el 61% 

Trädbränslen 35,5% 

Bioolja 2,4% 

Energibalans 2016

Naturgas 0,5% 

Eldningsolja 0,1% 

Resor och  
drivmedel 0,5% 

Klimatbokslut Växthusgasutsläpp (ton koldioxid)

  Kategori 2015 2016   
 
EGNA UTSLÄPP Transport 22,2 29,3
 Stationär förbränning 477,8 287,1 
 
ELEKTRICITET Elektricitet Bra Miljöval 0 0 
   
UTSLÄPP FRÅN KÖPTA TJÄNSTER Flygresor 1,7 2,9
 Andra resor 0,3 0,3
 Godstransport 39,8 31,3
 Avfall 0,3 0,2 
     
UNDVIKNA UTSLÄPP Undviken alternativ uppvärmning -20 000 -19 577
 Undviken alternativ elproduktion -1 377 -996  

 Summa klimatutsläpp -20 735 -20 222 
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1
 PÅ PLATS. FÖRSTA PUBLIKA LADDSTOLPEN I  

FALKENBERGS CENTRUM. JENS MELIN ÄR  

MILJÖCHEF PÅ FALKENBERG ENERGI OCH  

JOBBAR AKTIVT MED NYA  

MILJÖPROJEKT.



Ekonomi
Under 2016 redovisade koncernen ett mycket bra resultat. Rörelseresultatet före bokslutsdis-

positioner och skatt uppgick för koncernen till 40,0 (36,8) Mkr. Koncernens resultatutveckling 

före bokslutsdispositioner och skatt för de senaste fem åren är stabil, se diagram.

V E R K S A M H E T E N  U N D E R  Å R E T
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Koncernens resultat efter finansiella poster 2012 – 2016 (Mkr)
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237 
NYA ELNÄTSKUNDER HAR TILLKOMMIT 

UNDER ÅRET. HÄR NJUTER EN FAMILJ 

FRÅN FALKENBERG VID BACCHUS  

UTSIKTSPLATS.
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Flerårsjämförelse
BOLAGETS OCH KONCERNS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG.

  2016 2015 2014 2013 2012 

KONCERNEN     
Nettoomsättning, tkr 186 012 170 754 178 046 196 300 205 794
Resultat efter finansiella poster, tkr 40 019 36 805 33 265 33 600 39 082
Balansomslutning, tkr 353 207 355 871 355 166 311 254 337 432
Antal anställda, st 32 33 34 33 32
Soliditet, % 51 48 46 50 46
Avkastning på totalt kapital, % 11,6 11,0 10,6 11,0 13,0
     
MODERBOLAGET     
Nettoomsättning, tkr 137 774 125 892 121 976 128 227 129 564
Resultat efter finansiella poster, tkr 35 791 32 637 28 475 28 450 28 106
Balansomslutning, tkr 354 772 351 164 331 753 307 940 337 274
Antal anställda, st 32 33 34 33 32
     
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1     

Förslag till vinstdisposition (i kr)
Till årsstämmans förfogande står  

följande vinstmedel: 

Balanserad vinstmedel 1 166 962

Årets resultat 31 001 229

 32 168 191

 

Styrelsen föreslår att vinst- 

medlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas  

1 033 kr per aktie, totalt 31 000 000

i ny räkning överförs 1 168 191

 32 168 191
 

Styrelsens yttrande över den 

föreslagna vinstutdelningen

De föreslagna utdelning reducerar bolagets solidi-
tet till 46 procent. Soliditeten är mot bakgrund av 
att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med 
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes be-
tryggande nivå.
 Styrelsens uppfattning är att den föreslagna 
utdelningen ej hindrar bolaget eller koncernen från 

att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 
sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investe-
ringar. Den föreslagna utdelning kan därmed 
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 
17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Kunderna ställer allt högre krav på leveranssäkerheten. På både elnät och 
fjärrvärme. Staden växer och för att tillmötesgå kraven på en hög leve-
ranstrygghet och -kvalité så behövs investeringar göras. Planering pågår med 
en ny mottagningsstation samt upprustning av våra två befintliga inom en 
fem årsperiod. Alla luftledningar kommer vara markförlagda 2020. Investe-
ringsnivån framöver kommer därför att öka. 
 Fjärrvärmen kommer att vara ett medel för att uppnå Falkenberg kom-
muns vision ” Vi växer för en hållbar framtid”. En ny strategi och ett antal 
beslut/investeringar de senaste åren har medfört att det finns utrymme för 
merförsäljning av fjärrvärme inom ramen för befintlig produktionskapacitet. 
Fjärrvärmepriset har sänkts kraftigt de senaste åren. Fjärrvärmen är konkur-
renskraftig, 98 % förnyelsebar, trygg och pålitlig. På sikt behövs delar av 
befintlig produktionskapacitet ersättas med nya investeringar. 
 Miljömedvetenheten ökar, inte minst bland den yngre generationen. 
Falkenberg Energi var först i landet att erbjuda endast el märkt Bra Miljöval till 

alla sina kunder. Den strategin ligger fast. Vi ser också att allt fler väljer  
”Sveriges tuffaste miljömärkning” på sin el. Detta är en av anledningarna  
att företaget de senaste åren rankas som ett av ”topp tre” företagen i 
landet med högsta miljöprofil enligt Svenskt Kvalitets Index (SKI).

Väsentliga riskfaktorer

Riskexponeringen ökar när många investerar och det samtidigt råder brist 
på resurser. Därför krävs god framförhållning.
 Den av Elmarknadsinspektionen (EI) beslutade intäktsramen för elnät 
har ändrats vart fjärde år, vilket ger nya förutsättningar varje period för 
elnätsbolagen.
 Ett antal nischbolag inom elhandel dyker upp varje år med mindre  
seriösa erbjudanden. Falkenberg Energi kommer därför att certifiera sig 
inom ramen för branschföreningens projekt ”Schysst elhandel”.

Förväntad framtida utveckling

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT.
Säkringsredovisning tillämpas uppgifter kring detta finns i not 17.
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Resultaträkning
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

Belopp i kkr  Not 2016 2015 2016 2015

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  3 186 012 170 754 137 774 125 865
Aktiverat arbete för egen räkning   3 451 3 192 3 450 3 192
Övriga rörelseintäkter   2 855 1 809 7 301 7 226
Summa intäkter   192 318 175 755 148 525 136 283
    
Rörelsens kostnader    
Handelsvaror   -43 482 -40 793 -3 300 -3 365
Råvaror och förnödenheter   -46 321 -38 903 -46 321 -40 793
Övriga externa kostnader  4 -19 553 -17 287 -20 190 -17 548
Personalkostnader  5 -25 173 -24 520 -25 173 -24 520
Av -och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -16 651 -16 388 -16 631 -16 369
Summa rörelsekostnader   -151 180 -137 891 -111 615 -102 595
    
Rörelseresultat  20 41 138 37 864 36 910 33 688
    
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter  6 -26 101 -29 76
Räntekostnader och liknande resultatposter  7 -1 093 -1 160 -1 090 -1 128
Summa resultat från finansiella investeringar/poster   -1 119 -1 059 -1 119 -1 052

Resultat efter finansiella poster   40 019 36 805 35 791 32 636

Bokslutsdispositioner  8 9 955 -13 075 4 010 7 112
Skatt på årets resultat  9 -11 039 -5 222 -8 800 -8 747
ÅRETS RESULTAT   38 935 18 508 31 001 31 001
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Balansräkning  

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

Belopp i kkr  Not 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar     
Byggnader och mark  10 24 491 24 925 22 382 22 797
Maskiner och tekniska anläggningar  11 199 149 184 424 199 149 184 424
Inventarier, verktyg och fordon  12 7 324 6 163 7 324 6 163
Pågående nyanläggning och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar  13 4 213 2 785 4 213 2 785

Summa materiella anläggningstillgångar   235 177 218 297 233 068 216 169

Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  21 – – 3 186 3 186
Långfristiga värdepappersinnehav  14 81 81 81 81
Uppskjuten skattefordran  15 436 466 436 466
Summa finansiella anläggningstillgångar   517 547 3 703 3 733
Summa anläggningstillgångar   235 694 218 844 236 771 219 902
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager     
Råvaror och förnödenheter   1 421 1 729 1 421 1 729
Lager av utsläppsrätter   628 109 628 109
Lager av elcertifikat   1 365 2 624 – –
Summa varulager   3 414 4 462 2 049 1 838
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   42 181 37 299 41 329 37 275
Fordringar hos Falkenbergs kommun   8 934 5 495 11 224 7 254
Fordringar hos koncernföretag   2 031 1 881 3 056 2 906
Övriga kortfristiga fordringar   942 1 855 750 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  16 1 413 2 672 1 371 1 670
Summa kortfristiga fordringar   55 501 49 202 57 730 49 629
     
Fordran Falkenbergs kommun (koncernkonto)   58 596 83 360 58 220 79 793
Kassa och bank   2 2 2 2
Summa kassa och bank   58 598 83 362 58 222 79 795
Summa omsättningstillgångar   117 513 137 026 118 001 131 262
Summa tillgångar   353 207 355 870 354 772 351 164
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Koncernens förändringar i eget kapital

    Not  Aktiekapital Annat eget Summa  
       kapital inkl eget kapital
       årets resultat

Eget kapital 2015-01-01     30 000 125 041 155 041
Årets resultat      18 508 18 508
Eget kaptial 2015-12-31     30 000 143 549 173 549
    
Årets resultat     - 38 935 38 935
Utdelning     - -31 000 -31 000
Eget kapital 2016-12-31     30 000 151 484 181 484

Balansräkning  

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

Belopp i kkr  Not 2016 2015 2016 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  22
Bundet eget kapital    
Aktiekapital   30 000 30 000 30 000 30 000
Reservfond   – – 6 000 6 000
Summa bundet kapital   30 000 30 000 36 000 36 000

Fritt eget kapital  23 
Balanserad vinst eller förlust   – – 1 167 1 166 
Årets vinst   – – 31 001 31 001 
Summa fritt eget kapital     32 168 32 167
Annat eget kapital inklusive årets resultat   151 484 143 549 – –
Summa eget kapital   181 484 173 549 68 168 68 167 

Obeskattade reserver  24 – – 145 236 135 058
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och liknande förplikter   225 227 225 227
Avsättningar för skatter   31 952 29 713 – –
Summa avsättningar   32 177 29 940 225 227
     
Långfristiga skulder      
Skulder till Falkenbergs kommun  17 20 000 20 000 20 000 20 000
Skulder till koncernföretag   39 851 66 720 39 851 66 720
Övriga långfristiga skulder  18 7 276 7 605 7 276 7 605
Summa långfristiga skulder   67 127 94 325 67 127 94 325
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   20 309 16 475 14 771 12 031
Skulder till Falkenbergs kommun   – – – 1 759
Skulder till koncernföretag   17 672 13 613 34 180 24 607
Aktuella skatteskulder   16 329 7 899 16 329 7 899
Övriga kortfristiga skulder  18 11 138 10 555 3 467 2 394
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19 6 971 9 514 5 269 4 697
Summa kortfristiga skulder   72 419 58 056 74 016 53 387
Summa eget kapital och skulder   353 207 355 870 354 772 351 164
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Kassaflödesanalys

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

Belopp i kkr   2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster   41 165 37 864 36 937 33 688
Avskrivningar   16 651 16 388 16 631 16 369
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm   -330 -163 -330 -163
    57 486 54 089 53 238 49 894

Erhållen ränta   73 101 70 98
Erlagd ränta   -1 192 -1 160 -1 189 -1 149
Betald inkomstskatt   -340 -972 -340 -972
    56 027 52 058 51 779 47 871 
  
Ökning/minskning varulager   1 048 3 046 -211 1 582
Ökning/minskning kundfordringar   -4 882 9 307 -4 054 8 927
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -3 707 1 378 -4 047 1 321
Ökning/minskning leverantörsskulder   3 834 -5 039 2 740 -3 659
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   193 3 340 9 497 668
Kassaflöde från den löpande verksamheten   52 513 64 090 55 704 56 710
  
Investeringsverksamheten  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   – – -33 556 -27 727
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -33 556 -27 727 – –
Sålda materiella anläggningstillgångar   354 - 354 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -33 202 -27 727 -33 202 -27 727
  
Finansieringsverksamheten  
Amortering av skuld   – -191 – -191
Lämnade/erhållna koncernbidrag   – -13 075 – -8 910
Utbetalt koncernbidrag och utdelning    -44 075 – -44 075 – 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -44 075 -13 266 -44 075 -9 101
  
Årets kassaflöde   -24 764 23 097 -21 573 19 882
Likvida medel vid årets början   83 362 60 265 79 795 59 913
Likvida medel vid årets slut   58 598 83 362 58 222 79 795
 

Eget kapital 2015-01-01  30 000 – 6 000 – 1 166 37 166
Årets resultat  – – – – 31 001 31 001
Eget kapital 2015-12-31  30 000 0 6 000 0 32 167 68 167
       
Årets resultat  – – – – 31 001 31 001
       
Utdelning 21 – – – – -31 000 -31 000
Eget kapital 2016-12-31  30 000 0 6 000 0 32 168 68 168
       

Not Aktiekapital Uppskrivn fond Reserv fond Överkurs fond Övrigt fritt eget 
kapital

Summa eget  
kapital

Moderbolagets förändringar i eget kapital
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Not Aktiekapital Uppskrivn fond Reserv fond Överkurs fond Övrigt fritt eget 
kapital

Summa eget  
kapital

Noter, gemensamma för moderbolag  
och koncern
NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Falkenberg Energi ABs årsredovisning och koncernredovis-

ning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncern-

redovisning (K3). 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 

föregående år. 

Koncernredovisning
Falkenberg Energi AB upprättar koncernredovisning. Upp-

gifter om koncernföretag finns i not 21. Dotterföretagen 

inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då 

det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 

exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag 

då det bestämmande inflytandet upphör.

 Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 

Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 

inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder vär-

deras inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunk-

ten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna 

värderas till verkligt värde. Mellanhavanden mellan koncern-

företag elimineras i sin helhet.

Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till 

kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen 

redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernredo-

visningen elimineras koncernintern försäljning.

Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och 

utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som 

intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdig-

ställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett 

uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda 

utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgif-

ter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning 

som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sanno-

likt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på 

ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. 

 För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas in-

komsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som 

intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller 

förbrukas

Andra typer av intäkter
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande

Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning

Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning  

bedöms som säker.

Anslutningsavgifter: Anslutningsavgifter avseende  

fjärrvärme periodiseras över 30 år. 

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-

regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värde-

ras utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade 

före balansdagen.

 Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 

som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte 

i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan 

styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 

och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom 

överskådlig framtid.

 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 

eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning.

 Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns 

en legal rätt till kvittning.

 Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redo-

visas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en 

händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 

Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget  

kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-

värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

 När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla kom-

ponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde 

aktiveras.

 Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte 

delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de 

beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den 

del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 

värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas  

som kostnader. 

 I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten 
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väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och 

återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och 

anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. 

 Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avytt-

ring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelsein-

täkt respektive Övrig rörelsekostnad.

 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 

över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 

fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad 

nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 

används för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kontorsbyggnader 
Stommar 100 år

Fasader, yttertak, fönster 25–30 år

Hissar, ledningssystem 15–25 år

Restpost 50 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3–33 år

Inventarier, verktyg och installationer 3–7 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp 

av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess re-

dovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det 

beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet 

omedelbart ner till detta återvinningsvärde. 

 En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det 

har skett en förändring i de antaganden som vid nedskriv-

ningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens 

återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens 

redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle 

ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen 

nedskrivning gjorts.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen in-

kluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 

leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas 

i balansräkningen när Falkenberg Energi AB blir part i instru-

mentets avtalsmässiga villkor.

 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 

rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 

eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 

risker och förmåner som är förknippade med äganderätten 

enligt kapitel 11 K3 BFNAR 2012:1.

 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för-

pliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med un-

dantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 

balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som 

avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 

12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvär-

deförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre inne-

hav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång 

sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas inledningsvis 

till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovi-

sas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om 

nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna 

redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaff-

ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,  

minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-

naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 

förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 

som ska återbetalas.

 Skulder till Falkenbergs kommun redovisas som långfristi-

ga även då de förfaller inom ett år. Lånen placeras på kort 

sikt och räntesäkras genom swapar vilket gör att den genom-

snittliga kredittiden blir längre.  

Syftet med krediterna är att nyttjas över en längre period 

och möjligheten till refinansiering ses som mycket god.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekono-

misk relation mellan säkringsinstrument och den säkrade  

posten som överensstämmer med företagets mål för riskhan-

tering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas 

vara mycket effektivt under den period vilken säkringen 

identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets 

mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende 

säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås. 

”Portföljsyn” tillämpas för utestående lån och säkrings- 

instrument. Se not 17, i vilken bland annat säkrade poster  

respektive säkringsinstrument per balansdagen specificeras. 

Fortsättning på NOT 1 
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NOT 2 Uppskattningar och bedömningar 

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framti-

den. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir 

följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 

motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 

antaganden som kan innebär en betydande risk för väsentli-

ga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 

under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Värdering av fjärrvärme
Bedömning har gjorts att det förnärvarande inte finns skäl 

till att återföra tidigare års nedskrivningar på anläggnings-

tillgångar kopplat till bolagets fjärrvärmeverksamhet uppgå-

ende till totalt 21 Mkr. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redo-

visas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal 

kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett netto-

belopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången 

och reglering av skulden avses ske.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-prin-

cipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-

ningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper 

tillämpas kollektiv värdering.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller infor-

mell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 

kan göras. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medför in- eller utbetalningar.

 Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktill-

godohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som  

dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktua- 

tioner, dels

- koncernkonto

- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller

- har en kortare återstående löptid än tre månader från 

  anskaffningstidpunkten.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-

skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg av räntekostna-

der i förhållande till genomsnittligt balansomslutning.

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

moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som 

anges nedan.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som  

bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag 

redovisas som bokslutsdispositioner. 

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-

värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-

ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna 

samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och kon-

cernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 

årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balans-

räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är 

hänförlig till reserverna.
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   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
PwC    
Revisionsuppdraget 117 101 82 85
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 217 75 197 65
Skatterådgivning 17 8 12 5
Övriga tjänster – 132 – 73
Summa 351 316 291 228
     

NOT 5 Personal 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 7 9 7 9
Män 25 24 25 24
Totalt 32 33 32 33
     
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader    
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 995 1 322 995 1 322
Löner och ersättningar till övriga anställda 15 602 14 649 15 602 14 649
  16 597 15 971 16 597 15 971

Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 580 5 529 5 580 5 529
Pensionskostnader för övriga anställda 2 040 1 580 2 040 1 580
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 166 549 166 549
Totalt 24 383 23 629 24 383 23 629
   

Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till  
styrelseledamöter och VD    
Vad gäller pension tillämpas samma pensionsförmåner och trygghetsförsäkringar  
som centralt överenskommits för övriga anställda i företaget.    
    
Avgångsvederlag   
VD har enligt avtal rätt till avgångsvederlag om 18 månadslöner  
vid uppsägning från bolaget. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare    
Antal styrelseledamöter på balansdagen     
  2016 2015 2016 2015
    
Kvinnor 3 2 3 2
Män 4 4 4 4
Totalt 7 6 7 6
     
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare     
Män 4 4 4 4
Totalt 4 4 4 4

NOT 4 Ersättning till revisorer 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

Nettoomsättningen fördelar sig på 2016 2015 2016 2015
verksamhetsgrenar enligt följande:
Elnät 77 217 71 888 77 217 71 888
Fjärrvärme 51 532 49 747 51 532 49 747
Belysningsavtal 6 306 891 6 306 891
Övriga intäkter 1 561 2 358 2 719 3 339
Elhandel 49 396 45 870 - -
Summa 186 012 170 754 137 774 125 86

NOT 3 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar 
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NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
     
Ränteintäkter 71 80 68 55
Kursdifferenser 1 43 1 43
Negativ ränteintäkt* -98 -22 -98 -22
Summa -26 101 -29 76

*Koncernen redovisar ränteintäkter utifrån syfte med gjorda säkringar. 
 Det medför att negativa ränteintäkter kan uppkomma.

NOT 9 Skatt på årets resultat 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
     
Räntekostnader -1 093 -1 160 -1 090 -1 149
Summa -1 093 -1 160 -1 090 -1 149

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
     
Aktuell skatt 8 770 8 718 8 770 8 717
Uppskjuten skatt 2 269 -3 496 30 30
Skatt på årets resultat 11 039 5 222 8 800 8 747

Redovisat resultat före skatt 49 974 23 730 39 801 39 749  
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 10 994 5 221 8 756 8 745
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 23 54 22 54
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter -1 -2 -1 -1
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat – -63 – -63
Skillnad skattemässigt restvärde och planenligt restvärde  23 12 23 12
Redovisad skattekostnad 11 039 5 222 8 800 8 747

NOT 8 Bokslutsdispositioner 

NOT 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan – – -10 178 16 022
Lämnade koncernbidrag – -13 075 – -13 075
Erhållna koncernbidrag 9 955 – 14 188 4 165
Summa 9 955 -13 075 4 010 7 112
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NOT 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

NOT 10 Byggnader och mark 

NOT 12  Inventarier, verktyg och installationer 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
     
Ingående anskaffningsvärden 42 937 38 234 40 718 36 015
Inköp 583 4 646 583 4 646
Försäljningar och utrangeringar -21 -306 -21 -306
Omklassificering 36 363 36 363
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 535 42 937 41 316 40 718
    
Ingående avskrivningar -14 944 -14 233 -14 853 -14 159
Försäljningar och utrangeringar 21 138 21 138
Årets avskrivningar -1 053 -849 -1 034 -832
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 976 -14 944 -15 866 -14 853
    
Ingående nedskrivningar -3 068 -3 068 -3 068 -3 068
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 068 -3 068 -3 068 -3 068
Utgående restvärde enligt plan 24 491 24 925 22 382 22 797

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
    
Ingående anskaffningsvärden 420 453 396 473 417 815 393 835
Inköp 26 210 20 100 26 210 20 100
Försäljningar och utrangeringar – -3 089 – -3 089
Omklassificeringar 2 727 6 969 2 727 6 969
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 449 390 420 453 446 752 417 815
    
Ingående avskrivningar -218 210 -207 109 -215 572 -204 471
Försäljningar och utrangeringar – 2 264 – 2 264
Årets avskrivningar -14 212 -13 365 -14 212 -13 365
Utgående ackumulerade avskrivningar -232 422 -218 210 -229 784 -215 572
     
Ingående nedskrivningar -17 819 -17 819 -17 819 -17 819
Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 819 -17 819 -17 819 -17 819
Utgående restvärde enligt plan 199 149 184 424 199 149 184 424

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
     
Ingående anskaffningsvärden 20 434 19 404 19 973 18 943
Inköp 2 571 184 2 571 184
Försäljningar och utrangeringar -333 -30 -333 -30
Omklassificeringar – 876 – 876
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 672 20 434 22 211 19 973
    
Ingående avskrivningar -14 271 -13 193 -13 810 -12 732
Försäljningar och utrangeringar 307 30 307 30
Årets avskrivningar -1 384 -1 108 -1 384 -1 108
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 348 -14 271 -14 887 -13 810
Utgående restvärde enligt plan 7 324 6 163 7 324 6 163
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NOT 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

NOT 14 Långfristiga värdepappersinnehav 

NOT 15 Uppskjuten skatt 

NOT 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
    
Ingående nedlagda kostnader 2 785 8 238 2 785 8 238
Under året nedlagda kostnader 4 192 2 756 4 192 2 756
Under året genomförda omfördelningar -2 764 -8 209 -2 764 -8 209
Utgående nedlagda kostnader 4 213 2 785 4 213 2 785

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
    
Ingående anskaffningsvärde 81 81 81 81
Utgående bokfört värde 81 81 81 81

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
    
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har  
redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt  
som belöper sig på verksamheten utgörs av uppskjuten skattefordran  
på skillnad mellan skattemässiga och planenliga avskrivningar. 436 466 436 466
  436 466 436 466

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015 

Förutbetalda försäkringar 293 329 293 329
Övriga poster 1 120 2 343 1 078 1 341
Summa 1 413 2 672 1 371 1 670 
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NOT 17 Upplåning 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015 
Räntebärande skulder     
Långfristiga skulder     
Skulder till Falkenbergs kommun 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa räntebärande skulder 20 000 20 000 20 000 20 000
     
Förfallotider     
Den del av långfristiga skulder som förfaller till  
betalning senare än fem år efter balansdagen    
Skulder till Falkenbergs kommun 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa 20 000 20 000 20 000 20 000

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter 

vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa 

risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. 

ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapi-

talbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar 

skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden 

och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer 

och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen 

beslutad finanspolicy. 

 Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår 

till 20 MSEK (20). Den genomsnittliga räntebindningstiden 

för den totala skuldportföljen uppgår till 2,51 år (3,48) och 

den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,52% (3,31). 

Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -1,6 MSEK (-1,8).

 Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som 

skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle 

motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) 

uppstå om man istället valt att använda långa räntebind-

ningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal 

kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/

övervärdet att löpande elimineras.

 Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende de-

rivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal 

inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en 

ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den 

säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och 

dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk 

relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell 

rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. 

fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.

 

  2016 2015 

Inom 0–1 år 0 0
Inom 1–2 år 15 0
Inom 2–3 år 0 15
Inom 3–4 år 0 0
Inom 4–5 år 5 0
Inom 5–6 år 0 5
Inom 6–7 år 0 0
Inom 7–8 år 0 0
Inom 8–9 år 0 0
Inom 9–10 år 0 0
Summa 20 20

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, 
MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.
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NOT 18 Skulder som redovisas i flera poster 

NOT 20 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015
     
Företagets periodisering av intäkter avseende  
anslutningsavgifter  redovisas under  
följande poster i balansräkningen:    
     
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder  7 276 7 605 7 276 7 605

Kortfristiga skulder    
Övriga kortfristiga skulder  356 – 356 –
Summa skulder till koncernföretag  7 632 7 605 7 632 7 605

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

    2016 2015
Moderbolag  
Av bolagets intäkter avser försäljning till dotterföretag, %   3,8 4,7
Av bolagets inköp avser inköp från dotterföretag, %   4,9 5,1

NOT 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2016 2015 2016 2015 

Upplupna personalrelaterade kostnader 1 825 1 695 1 825 1 695
Övriga poster 5 146 7 819 3 444 3 002
Summa 6 971 9 514 5 269 4 697

Koncernen   Org. nr Säte Kapitalandel, %
       
Falkenberg Energihandel AB   556526-9627 Falkenberg 100
Ekobilen 5A Fastighets AB   556794-2890 Falkenberg 100
      
     Eget Kapital Årets resultat
Falkenberg Energihandel AB    1 869 -4
Ekobilen 5A Fastighets AB    95 -2

Moderbolaget Kapital- Rösträtts- Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde  
   andel %  andel %  16–12–31 15–12–31
Falkenberg Energihandel AB 100 100 1 500 1 832 1 832
Ekobilen 5A Fastighets AB 100 100 1 000 1 354 1 354
Summa    3 186 3 186

       
     2016 2015
  
Ingående anskaffningsvärden    3 186 3 186
Utgående redovisat värde    3 186 3 186

NOT 21 Andelar i dotterföretag 



40

NOT 22 Aktiekapital 

Aktiekapitalet består av 30 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

NOT 23 Förslag till disposition av resultatet 

NOT 24 Obeskattade reserver 

    2016
  
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel  
Balanserade vinstmedel   1 167
Årets vinst   31 001
    32 168 
  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
  
till aktieägarna utdelas 1 033 kr per aktie   31 000
i ny räkning överförs   1 168   
    32 168 

  20  2016 2015 
  
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan   145 236 135 058

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2017-05-19 för fastställelse.

  Falkenberg 2017-03-20

 Göran Janko Joachim Hallgren Sophia Nilsson

 Ordförande  

 Herdis Pixsjö Björn Bengtsson  Eva Bengtsson

  

 Sebastian Ghafari Thomas Bengtsson Ulf Ahlqvist

  Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

  Bo Anders Antonsson

  Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-04-05 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg

Auktoriserad revisor
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Göran Janko Joachim Hallgren Sophia Nilsson Herdis Pixsjö Björn Bengtsson
Styrelsens ordförande    

Eva Bengtsson Sebastian Ghafari Tomas Bengtsson Ulf Ahlqvist Bo Anders Antonsson
   Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör

Styrelsen

Granskningsrapport för 2016

Jag, av fullmäktige i Falkenbergs kommun utsedd lekmanna-

revisor, har granskat Falkenbergs Energi AB:s verksamhet.

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs 

enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt 

de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

 Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet 

och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs 

enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och före-

skrifter som gäller för verksamheten.

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 

och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsord-

ning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

 Granskningen har genomförts med inriktning och omfatt-

ning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

prövning.

 Den grundläggande granskningen avseende 2016 har 

inriktats på följande områden:

• Bolagets interkontrollplan.

• Bolagets efterlevnad av ägardirektiv och bolagsordning.

• Kommunikation samt former för dialog mellan bolag  

 och ägare.

• Protokollens utformning och innehåll.

• Fortbildning för styrelsens ledamöter.

• Beredskap avseende EKO-frågor, det vill säga etik,  

 korruption och oegentligheter.

Metod
Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumen-

tation samt intervju med VD, ekonomichef och ordförande. 

Granskningen omfattar också dokumentstudier där jag tagit 

del av:

• Bolagsordning

• Ägardirektiv

• VD-instruktion

• Styrelsens arbetsordning

• Styrelseprotokoll

Iakttagelser och bedömningar
Jag bedömer att bolagets verksamhet i övrigt i allt väsentligt 

har skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

 Jag bedömer att bolagets interna kontroll i övrigt har varit 

tillräcklig. 

Falkenberg 2017-03-03

Gösta Svensson

Lekmannarevisorn i Falkenbergs Energi AB, Falkenbergs kommun
Till årsstämman i Falkenbergs Energi AB Organisationsnummer 556461-4831
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Från vänster:
Tommy Johansson, Markus Bengtsson, Jens Melin, Magnus Hesselmar och Bo Anders Antonsson

Ledningsgruppen
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Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 

redovisningen för Falkenberg Energi AB för år 2016. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 

versionen på sidorna 11-40 i detta dokument.

 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-

redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings- 

lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av moderbolagets finansiella ställning per den 31 decem-

ber 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 

året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 

finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-

ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens och koncernredovisningens övriga delar.

 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-

taträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 

koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är 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.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Den tryckta versionen av detta dokument innehåller även an-

nan information än årsredovisningen, koncernredovisningen 

och återfinns på sidorna 1-10. Det är styrelsen och verkställan-

de direktören som har ansvaret för denna andra information.

 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-

redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 

inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 

information.

 I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-

tion som identifieras ovan och överväga om informationen 

i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 

och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 

även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla  

väsentliga felaktigheter.

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Falkenberg Energi AB, org.nr 556461-4831

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen 

innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rappor-

tera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-

ret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upp-

rättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-

ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 

för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

 Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-

visningen 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 styrel-

sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 

alternativ än 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 på fel, och att lämna en revisions-

berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-

ligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 

och koncernredovisningen.

 Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-

tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-

mar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra utta-

landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-

het till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
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felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 

intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-

ten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 

upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fort-

satt drift vid upprättandet av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nå-

gon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händel-

ser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 

om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 

drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 

på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-

visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 

kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-

ren och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-

ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisning-

en och koncernredovisningen återger de underliggande 

transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 

rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 

avseende den finansiella informationen för enheterna 

eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 

uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 

styrning, övervakning och utförande av koncernrevision-

en. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 

under revisionen, däribland de betydande brister i den  

interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-

visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning för Falkenberg Energi 

AB för år 2016 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 Revi-

sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbola-

get 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 dispositio-

ner 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 bola-

gets 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 förvalt-

ningen 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 an-

visningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvän-

diga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-

melse 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 direk-

tören 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 försla-

get 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 försum-

melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-

na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-

ras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 

och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 

på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-

ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 

igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 

uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bola-

gets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 

yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 5 april 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg

Auktoriserad revisor

-20 222 
TON ÄR DEN MÄNGD KOLDIOXIDUTSLÄPP SOM 

UNDVIKS GENOM ATT VÅRA KUNDER ANVÄNDER 

VÅRA ENERGILEVERANSER. DET MOTSVARAR 

KNAPPT 25 000 FLYGRESOR TUR- OCH RETUR  

FRÅN HALMSTAD TILL MALLORCA.
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Förvaltnings-
berättelse
Information om verksamheten

Bolaget ska bedriva produktion av och handel med energi.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Falkenberg Energi AB som i sin tur 

är helägt dotterbolag till Falkenbergs Stadshus AB vilket är 

moderbolag för de kommunala bolagen i Falkenberg.28
ÖRE/KWH KOSTADE ELEN I 

SYDSVERIGE PÅ BÖRSEN  

UNDER ÅRET.

Styrelsen och verkställande direktören för  

Falkenberg Energihandel AB, organisations-

nummer 556526-9627, får härmed avge  

årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
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Falkenberg Energihandel AB
       V E R K S A M H E T E N  U N D E R  Å R E T

Det tredje lägsta årssnittet för elpriset i södra Sverige under de senaste tio åren – det blir  

facit när vi sammanställer statistik för 2016. Det genomsnittliga spotpriset i elområde 4 ligger 

på 28 öre per kilowattimme. Stora fluktuationer innebar en väsentlig stegring jämfört med 

året innan, då motsvarande pris var 21 öre. Prisökningen beror på att 2015 var ett våtår med 

periodvis mycket pressade priser. Vid en tillbakablick på de tio senaste åren framstår priset 

2016 som lågt i jämförelse. Högst var marknadens snittpris år 2010 med 54 öre.

Den innebar bland annat en förlängning av elcertifikatsyste-

met under perioden 2021–2030, kraftigt sänkt fastighetsskatt 

för vattenkraftsproducenterna och höjd energiskatt på el. På 

kort sikt är överenskommelsen negativ för landets elanvän-

dare, men på längre sikt kommer förbättrade ekonomiska 

förutsättningar för förnybar kraftproduktion till viss del 

motverka merkostnaderna.

I början av året var investeringsbehovet 10 TWh till uppnått 

mål inom elcertifikatsystemet. I slutet av 2016 var det beho-

vet borta och priset på elcertifikat sjönk kraftig under årets 

sista två månader.

 Det kan noteras en viss ökad elanvändning som främst 

förklaras av något kallare väder 2016 jämfört med det milda 

2015. Elproduktionen minskade däremot under 2016. Minsk-

ningen beror främst på mindre nederbörd och tillrinning till 

vattenmagasinen.

 Företaget har ett starkt varumärke med tydlig miljöprofil. 

Inköp och försäljning av elenergi sker inom ramen för den 

årligt uppdaterade riskpolicyn. Falkenberg Energihandel AB 

har kunder över hela landet och har under året samarbetat 

med Falkenbergs Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening.

 All elenergi som säljs är märkt Bra Miljöval enligt Natur-

skyddsföreningens kriterier. Den sålda elenergin under året 

producerades till 5 (69) % med vattenkraft, 94 (30) % med 

vindkraft och 1 (1) % med solkraft. Solelen köper vi från näs-

tan 290 kunder som blivit elproducenter genom att de satt 

upp solceller.

 Antalet elhandelskunder under året har ökat något under 

året. Tillsammans med det lite kallare vädret jämfört med 

2015 ökade försäljningen till 125 (117) GWh under 2016. 

 Den kanske viktigaste elmarknadshändelsen i Sverige 2016 

var den blocköverskridande energiöverenskommelsen där 

energipolitiken slogs fast för åtskilliga decennier framöver. 

Månadsmedel Falkenberg (SE 4)
Nordpool Spot
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Flerårsjämförelse
BOLAGETS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG

   2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning, tkr 52 696 49 235 61 424 73 854 82 074
Resultat efter finansiella poster, tkr 4 229 4 168 4 791 5 143 10 976
Balansomslutning, tkr 18 241 19 266 20 269 22 618 32 688
Soliditet, % 10 10 9 8 6
Avkastning på totalt kapital, % 23 22 24 23 34

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition (kr)
Till årsstämmans förfogande står  
följande vinstmedel:  
Balanserade vinstmedel 57 458
Årets vinst -3 731
 53 727

Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så att    
i ny räkning överförs 53 727
 53 727

Resultaträkning

   Not 2016 2015
    
Nettoomsättning   52 695 695 49 234 914
Summa intäkter   52 695 695 49 234 914
    
Handelsvaror   -43 482 094 -38 903 202
Övriga externa kostnader   -4 984 118 -6 156 111
Rörelseresultat  3 4 229 483 4 175 601
    
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter  4 2 669 3 107
Räntekostnader  5 -2 883 -11 088
Summa resultat från finansiella poster   -214 -7 981
    
Resultat efter finansiella poster   4 229 269 4 167 620
    
Bokslutsdispositioner  6 -4 233 000 -4 165 000
ÅRETS RESULTAT   -3 731 2 620
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Balansräkning

   Not 2016 2015
    
TILLGÅNGAR    
Omsättningstillgångar    
    
Varulager m m    
Lager av elcertifikat   1 364 572 2 623 568
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar   23 825 18 125
Fordringar hos koncernföretag   16 518 802 11 956 371
Övriga kortfristiga fordringar   191 689 1 329 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   41 936 38 992
Summa kortfristiga skulder   16 776 252 13 342 714
Kassa och bank   100 000 3 300 003
Summa omsättningstillgångar   18 240 824 19 266 285
Summa tillgångar   18 240 824 19 266 285
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital   1 500 000 1 500 000
Reservfond   315 579 315 579
Summa bundet eget kapital   1 815 579 1 815 579
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust   57 458 54 839
Årets resultat   -3 731 2 620
Summa fritt eget kapital   53 727 57 459
Summa eget kapital   1 869 306 1 873 038

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder   4 717 044 4 420 925
Skulder till Falkenbergs kommun   2 289 478 –
Övriga kortfristiga skulder   7 669 365 8 161 253
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 1 695 631 4 811 069
Summa kortfristiga skulder   16 371 518 17 393 247
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   18 240 824 19 266 285

Belopp i kkr Not Aktiekapital Uppskrivnfond Reservfond Överkursfond Övrigt fritt Summa
      eget kapital eget kaptial

Eget kapital 2015-01-01  1 500 – 316 – 54 1 870
Årets resultat  – – – – 3 3

Eget kapital 2015-12-31  1 500 0 316 0 57 1 873
Årets resultat  – – – – -4 -4

Eget kapital 2016-12-31  1 500 0 316 0 53 1 869

Förändringar i eget kapital
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Noter
NOT 1  Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 

föregående år. 

Intäkter
Andra typer av intäkter
Intäkter redovisas utifrån faktisk förbrukning av kunderna.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-

regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värde-

ras utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade 

före balansdagen.

 Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 

som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte 

i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan 

styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 

och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom 

överskådlig framtid.

 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 

eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning.

 Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns 

en legal rätt till kvittning.

 Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redo-

visas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en 

händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 

Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget  

kapital, redovisas mot eget kapital.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 

inkluderar elcertifikat, kundfordringar och övriga fordringar, 

leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas 

i balansräkningen när Falkenberg Energihandel AB blir part i 

instrumentets avtalsmässiga villkor.

 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 

rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 

eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 

risker och förmåner som är förknippade med äganderätten 

enligt kapitel 11 K3 BFNAR 2012:1.

 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när  

förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undan-

tag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter  

balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som av-

viker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 

månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärde-

förändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-

naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 

förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 

som ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redo-

visas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal 

kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett netto-

belopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången 

och reglering av skulden avses ske.

Varulager
Varulager utgörs av elcertifikat och värderas till lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaff-

ningsvärdet fastställs med användning av först in, först 

ut-metoden (FIFU). 

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för  

uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

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

balansomslutningen.

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

och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
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    2016 2015
Uppgifter om moderföretaget
Moderföretag i den största koncern där Falkenberg Energihandel AB är dotterföretag och  
koncernredovisning upprättas är Falkenberg Energi AB, 556461-4831, Falkenberg.  

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp, %   9,2 11,9
Försäljning, %   6,3 6,8

    2016 2015
  
Ränteintäkter   2 669 3 107
Summa   2669 3 107

   2016 2015
  
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -2 883 -11 000
Summa   -2 883 -11 000

NOT 3 Transaktioner med närstående 

NOT 4 Ränteintäkter 

NOT 5 Räntekostnader 

   2016 2015
  
Lämnade koncernbidrag   -4 233 000 -4 165 000
Summa   -4 233 000 -4 165 000

NOT 6 Bokslutsdispositioner  

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. 

De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 

av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 

verkliga resultatet. Bolaget gör bedömningen att det inte 

finns några väsentliga bedömningar eller uppskattningar att 

kommentera.

NOT 2 Uppskattningar och bedömningar 
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   2016 2015
  
Energieffektiviseringsfond   841 807 832 411
Miljöfond   282 152 267 090
Övriga poster   571 672 3 711 569
Summa   1 695 631 4 811 070

NOT 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas  

årsstämman 2017-05-19 för fastställelse.

Falkenberg 2017-03-20

 Göran Janko Bo Anders Antonsson 

 Ordförande Verkställande direktör

 Herdis Pixsjö Sebastian Ghafari

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-04-05 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg

Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Falkenberg 

Energihandel AB för år 2016. 

 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-

liga avseenden rättvisande bild av Falkenberg Energihandel 

ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar.

 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Falkenberg Energi-

handel 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.

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 felaktig-

heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

 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 fort-

satt 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 än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på fel, 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 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Falkenberg Energihandel AB, org.nr 556526-9627

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 

uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-

väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 

med grund i årsredovisningen.

 Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-

ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhäm-

tar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 

att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 

som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-

den, felaktig information eller åsidosättande av intern 

kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-

ten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhöran-

de upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fort-

satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 

också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-

bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker-

hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 

som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 

i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 

eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras 

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten.
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-

ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-

ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-

gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 

ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 

under revisionen, däribland de betydande brister i den interna 

kontrollen som vi identifierat.

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 Falkenberg Energihandel AB för år 2016 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 Falkenberg Energi-

handel 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

tioner 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.

 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-

ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 

annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situa-

tion, och att tillse att bolagets organisation är utformad så 

att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-

miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggan-

de 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 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 försla-

get är förenligt med årsredovisningslagen.

 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 försum-

melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust inte är förenligt med årsredovisningslagen.

 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskap-

erna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 

baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 

i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 

är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-

delser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 

för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 

förenligt med årsredovisningslagen.

Göteborg den 5 april 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg

Auktoriserad revisor
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Falkenberg Energi AB 

Postadress: 311 80 Falkenberg

Besökadress: Bacchus väg 1 

Tel: 0346 – 88 67 00

E-post: energi@falkenberg.se

falkenberg-energi.se
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Bilden på framsidan visar Falkenbergs främsta landmärke Tullbron 

som har fått en ny välkomnande belysning. Drift och underhåll sköts 

av Mikael Jonsson och hans team på Entreprenad.
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