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2016 - ETT STEG MOT NYA HÖJDER
KANONRESULTAT FÖR ALLA VERKSAMHETER

Ett positivt resultat betyder att vi är ett stabilt energibolag på vår lokala marknad.
Det gynnar våra kunder och ägare eftersom vinsten stannar i kommunen.

SISTA ETAPPEN I FIBERUTBYGGNADEN ÄR PÅBÖRJAD

Idag har drygt 70% av hushållen och företagen i Höganäs kommun möjlighet att ansluta sig
till Höganäs öppna fibernät. Vi bygger ut fibernätet till alla återstående områden löpande
oavsett anslutningsgrad.

AFFÄRSPLAN FÖR 2017-2019

Den visar en tydlig strategisk utveckling och klarlägger ambitionen att sätta kunden i fokus,
stärka vårt varumärke, skapa affärsmässig samhällsnytta och sträva efter att växa med fler
affärsområden.

GODKÄND INTÄKTSRAM FÖR 2012-2015

Att EI (Energimyndigheten) godkänt intäktsramen med bred marginal bekräftar att
Kullabygdens invånare har låga nättaxor.

REKORDSTORA INVESTERINGAR I ELNÄT OCH
FIBERUTBYGGNAD

Närmare 50 miljoner kr i investeringar visar att vi arbetar kontinuerligt med att förbättra
driftsäkerheten i vårt elnät samtidigt som vi ökar takten på utbyggnaden av fibernätet. Med
dessa investeringar vill vi bidra till expansionen av vårt samhälle och utvecklingen av
Höganäs kommun.
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VD HAR ORDET
Under 2016 har vi tagit oss till nya höjder och
visat kunderna vad vi står för. Som det lokala
energibolaget ger vi energi till Kullabygden
och tryggar att pengarna stannar i kommunen.
Dessutom försöker vi vara en effektiv organisation
som kan agera snabbt när det gäller, på samma
gång som vi vill vara hjälpsamma och sätta våra
kunder i fokus.

om att förankra nya värderingarna internt och att arbeta
tillsammans mot gemensamma mål. Ledningen ansvarar
för att utveckla och effektivisera verksamheten så att vi
som organisation når våra uppsatta mål. Med ett högt
tempo och kontinuerlig förbättring av verksamheten har
ledningen inte fått med sig alla medarbetare på resan.
Under året inleddes ett omfattande och viktigt arbete
med att förstå resultatet av den medarbetarenkät från
vilken det uppdagades att det fanns interna problem i
verksamheten. Våra ledare har påbörjat en genomgående
ledarträning samtidigt som ett flertal förbättringsgrupper
arbetat med olika frågeställningar inom de områden som
vi ska bli bättre på. Problemen har gett oss möjligheten
att komma ur detta starkare än någonsin och
tillsammans ska vi bli Sveriges bästa lokala energibolag.

Komplett energibolag
För tre år sedan bestämde vi oss för att börja sälja
elavtal och därmed bli ett komplett energibolag. Resan
har varit lyckosam och rolig samtidigt som den gett oss
stora utmaningar. Under resans gång har vi även arbetat
om vårt varumärke för att visa att vi är ett hjälpsamt
lokalt energibolag. Idag hör vi våra kunder berätta att
det är bättre att deras pengar stannar i kommunen. Att
kunderna upplever oss så som vi ville är ett kvitto på att
vi gör rätt.

Rekordår för elhandeln
Årets stora succé har varit tillströmningen av
elhandelskunder. Vi satte höga mål och dessa har
överträffats med råge. Det stora intresset från
kommuninvånarna beror troligtvis på vår lokala
förankring. Vi visar ett stort lokalt engagemang i olika
sammanhang och strävar efter att verkligen vara ett bra
val för våra kunder. Känslan är att vi gör mer rätt än fel
och att kunderna uppskattar att vi satsar på riktigt bra
service och lågt pris till boende och företag i Kullabygden.

Affärsmässig samhällsnyttta
Som kommunalt bolag tänker vi på samhällets bästa
genom att bedriva affärsmässig samhällsnytta. Det
betyder att vi erbjuder tjänster och produkter som
kommer alla kommuninvånare till nytta och glädje.
Samtidigt gör vi det på ett affärsmässigt vis och ser
till att ”affären” går ihop. Ett tydligt exempel är vårt
uppdrag att bygga ut Höganäs öppna fibernät till alla
i kommunen. Vi bygger verkligen till alla. Även till de
kunder som aldrig kommer att bli lönsamma. Det är
viktigt att alla våra kommuninvånare ges möjlighet att
ansluta sig till Höganäs öppna fibernät. Därför är vi och
vår ägare överens om att fibernätet ska byggas ut till alla.

En framtid full av möjligheter
Det är lätt att luta sig tillbaka och känna sig nöjd över
årets resultat. Men samtidigt är det viktigt att ständigt
utvecklas och blicka mot nya möjligheter. Vår treåriga
affärsplan har uppdaterats med nya mål och en ökad
investeringstakt för åren 2017-2019. Precis som i andra
branscher är stillasittande ett tillbakagående.

Konkurrens skapar utveckling

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla
engagerade medarbetare, vår intresserade styrelse och
våra ägare som uppskattar vad vi gör, samt alla kunder
som ger oss förtroendet att leverera våra tjänster.

Under hösten fick vi konkurrens i fiberutbyggnaden. En av
de nationella aktörerna gav sig in i matchen och erbjöd
boende i centrala Höganäs en anslutning till deras fibernät. Som liten och effektiv aktör agerade vi snabbt och
tack vare vårt stora engagemang och hårt arbete valde
majoriteten av kunderna i området att ansluta sig till
vårt fibernät. Många kunder har uttryckt sin tacksamhet
över att kunna beställa en fiberanslutning av oss. Konkurrens är bra och tack vare den har vi fått möjligheten
att förbättra vår verksamhet ytterligare. Samtidigt som vi
fortfarande bygger ut fibernätet till alla.

Benny Ulmestig, VD

Tillsammans är vi starka
Att omvandla verksamheten från ett traditionellt elverk
till ett hjälpsamt energibolag handlar inte bara om att
förändra vår externa kommunikation. Det handlar även
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Benny Ulmestig - VD

VISION
Höganäs Energi är ett komplett
serviceföretag för energifrågor och
infrastruktur. Vi erbjuder samhällsnytta
baserad på affärsmässighet och
miljömässig hållbarhet. Vi bidrar till vår
ägares ambitioner om att säkerställa
Kullabygden som en attraktiv plats att
arbeta och bo på.

STRATEGI
Att vara ett lokalt energibolag som
erbjuder kunderna helhetslösningar
med snabb personlig service
och hög leveranssäkerhet till ett
konkurrenskraftigt pris. Att med ett
långsiktigt positivt resultat säkerställa
framtida investeringar och vår ägares
krav på avkastning.

Magnus Magneklint - Elmontör
Torbjörn Blomgren - Elmontör

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Utvecklingen av verksamheten och dess resultat
KONCERNFÖRHÅLLANDE
Höganäs Energi AB med org. nr 556440-2401 med helägda dotterbolaget
Höganäs Energi Handel AB med org.nr 556218-7749 är helägt av Höganäs Kommun.		
					

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Höganäs Energi AB bedriver eldistribution i ett lokalt elnät, bedriver produktion,
distribution och handel med fjärrvärme i Höganäs och ansvarar för utbyggnaden
av den digitala infrastrukturen i Höganäs kommun. Dotterbolaget Höganäs Energi
Handel AB bedriver sedan 1 maj 2014 elhandel.
Enligt ägardirektiv har bolaget som sitt huvudsakliga ändamål med sin verksamhet att
främja distributionen med elektrisk energi, elnät, fjärrvärme och fiber till det öppna
stadsnätet samt att kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen
i ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolaget bidrar till detta genom hög leveranssäkerhet,
attraktiva priser samt miljövinster för el, värme, elnät och fiber för stadsnätet.
Till bolagets ändamål hör även att verka för att en kontinuerligt ökande andel av
energiförsörjning kommer från förnybara källor i enlighet med Höganäs kommuns
miljöprograms mål. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av
de kommunala ändamålen med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa direktiv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
ELNÄT
År 2016 har bolaget fortsatt med stora investeringar i elnätet. Den totala
investeringen uppgick till 17,6 mnkr.
Det långsiktiga arbetet med att gräva ner våra luftlinjer har fortsatt under året. Delar av
Röglelinjen har grävts ner p.g.a. återkommande fågelpåflygningar. Ytterligare etapper av
Kullenbergstorps luftledningsnät har också grävts ner under året. En del av luftlinjen till
Ingelsträde har kommit ner i marken i samband med VA-arbeten utmed Minnesstensvägen.
Arbetet pågår även under 2017 och följer bolagets långsiktiga plan med att gräva ner alla
luftlinjer.
Stora nyexploateringsarbeten har varit att förbereda för byggnation på Folkparken/
Julivallen samt Sågcronaområdet. Bolagets mottagningsstation har försetts med nya
brytare och reläskydd till en totalkostnad på ca 5,4 mnkr.
Under hösten beställdes ytterligare en ny vindkraftsanslutning till 2 st vindkraftverk som
skall uppföras vid Täppeshusen under 2017. Den framtida energiproduktionen av dagens
installerade och nytillkomna vindkraftverk i Höganäs Kommun beräknas till ca 23% av den
totala energianvändningen i elnätet. Den totala installerade vindkrafteffekten uppgår till
28,3 MW.
Förutom nedgrävning av luftlinjer, och nya exploateringsområden har bolaget gjort
förstärkningar i elnätet samt bytt några nätstationer som hade fallit för åldersstrecket.
Under året har bolagets kunder drabbats av fler elavbrott än normalt, vilket är väldigt
olyckligt. Bolagets re-investeringar skall bl a se till att elnätet förbättras, genom t.ex att
luftlinjer grävs ner. Under året har bolaget haft en del tekniska fel samt en del fel som
förorsakats av externa entreprenörer.
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DIGITAL INFRASTRUKTUR
Under 2016 fortsatte utbyggnaden enligt plan, vilket innebar att 10 områden
byggdes ut med totalt 1600 anslutningar. Anslutningsgraden varierade mellan
50-90%. Bolaget upplever verkligen ett högt intresse för fiber.
Under sensommaren visade ytterligare en aktör, Bredbandsbolaget, intresse för att bygga
fiber i Höganäs kommun genom aktiv ”dörrknackarförsäljning”. En överenskommelse är
gjord mellan Höganäs Energi och Bredbandsbolaget om samgrävning i de centrala delarna
av Höganäs. Totalt har idag ca 7 800 hushåll i Höganäs Kommun, fördelat mellan ca 2 000
lägenheter och ca 5 800 småhus, möjlighet till en fiberanslutning. Av dessa är drygt 60%
aktivt uppkopplade, alltså anslutna till Internet och använder någon tjänst. Under året har
27 mnkr investerats i fibernätet.

FJÄRRVÄRME
Syftet med verksamheten är att tillhandahålla miljövänligt producerad
fjärrvärme till kunder i centralorten. Avtal om leverans av spillvärme har
tecknats med Höganäs Sweden AB som utvinner spillvärmen från rökgaser i
produktionsanläggningar.
Under 2016 har, i likhet med tidigare år, majoriteten av energin till fjärrvärmenätet kommit
från Höganäs Sweden AB i form av spillvärme. När spillvärmeleveranserna inte räcker
till, används bioolja eller naturgas i panncentralen som spetsbränsle. Spillvärmeenergin
har försett nätet till 79,5%, en lägre nivå än de senaste åren. Resterande spetseldning
har mestadels skett med bioolja. De lägre leveranserna härrör från början av året då
produktionen hos bolagets spillvärmeleverantör var lägre än normalt. Under sommaren
har större rengöringar genomförts i fångstanläggningarna för värmen. Detta gör att,
tillsammans med hög produktion i slutet av året ändå gett ett bra resultat för fjärrvärmen.
Det bästa resultatet för fjärrvärmeverksamheten sedan starten.
Under året har det inte skett någon nyexpansion av näte. Förtätning sker dock löpande.
Under året har 9 nya fastigheter kopplats in och flertalet nya anslutningar är på gång under
2017/2018. Total lednings längd är idag ca 20 km och det finns 192 fastigheter och 81 villor
inkopplade.
Under året har ett samarbete med inletts mellan Höganäs Energi, Höganäs AB samt en
extern part för att utreda möjligheterna att använda den lågvärdiga värmen, det ca 50-60
gradiga spillvattnet för uppvärmning av en tomatodling eller fiskodling. Projektet pågår och
beräknas kunna ge ett svar under 2017.

MILJÖINFORMATION
Höganäs Energi har medverkat till framtagning av ett miljöprogram för Höganäs
kommun. I detta program finns flera avsnitt och punkter som berör Höganäs
Energi.
Det handlar om hur vi minskar våra utsläpp av växthusgaser, utbyggnad av fiber för att
möjliggöra distansarbete och därigenom minska våra resor, försäljning av grön el etc.
Panncentralen är tillståndspliktig enligt miljöbalken, och har giltigt tillstånd. Miljöpåverkan
utgörs väsentligen av utsläpp till luft. Under normaldrift täcks värmebehovet huvudsakligen
av spillvärme som inte ger några ytterligare utsläpp. Vid kall väderlek och vid reservdrift
är bolagets verksamhet beroende av panncentralen, där bioolja alternativt naturgas kan
förbrännas. Fjärrvärmeverksamheten tillvaratar spillvärme från Höganäs Sweden AB, en
resurs som hade gått till spillo om inte Höganäs Energi funnits. Spillvärmeleveransen under
2016 uppgick till 40 519 MWh och om det antas att en villa förbrukar omkring 20 MWh
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motsvarar detta ungefär 2 000 villor som inte
behöver använda naturgas, olja eller el för
motsvarande mängd.

ELHANDEL
Den 1 maj 2014 började det helägda
dotterbolaget Höganäs Energi Handel
AB att leverera och sälja el. Mottagandet
i kommunen var över all förväntan och
kundtillströmningen har fortsatt under
2016, och väntas passera 4 000 kunder
under våren 2017.
Den el som säljs är så kallad förnybar el,
det vill säga 100% grön el från vattenkraft.
Skellefteå Kraft AB är vår samarbetspartner och
balansansvarig för företagets leveranser.
Höganäs Energi Handel AB är sedan den
1:e maj 2014 också anvisad leverantör för
Höganäs Energi ABs nätkoncessionsområde.

INTERNA PROCESSER
OCH VERKSAMHETSUTVECKLING
Ett omfattande arbete har genomförts
för vår externa kommunikation där allt
material är nyutvecklat och genomarbetat
för att erhålla en snygg, tydlig och
användarvänlig kommunikation med oss.
Analysen av medarbetarenkäten som
genomfördes under hösten 2015 har lett till
genomlysning av hela organisationen genom
arbeten i förbättringsgrupper och ledarträning
för att utveckla bolaget vidare avseende
effektivitet och trivsel.
Under året har uppföljning av den interna
kontrollplanen genomförts på fem
olika aktiviteter, såsom lagersäkerhet
och larmrutiner, attester, stadsnätrutin
och fjärrvärmeåtgärd. Alla rutinerna är
genomgångna och visade inga avvikelser.
Bolagets 3-åriga affärsplan har genomlysts
och uppdaterats för de tre kommande åren
och avser åren 2017 till 2019. Affärsplanen
är huvuddokumentet för bolagets framtida
inriktning och utveckling. Den godkänns och
beslutas årligen av styrelsen.
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RESULTAT
Årets resultat efter finansiella poster om 23 mnkr för moderbolaget når inte
budgeten för 2016 pga nedskrivning av värdet på fibernätet. Övriga verksamheter
visar bättre siffror än budget. Elnät 14,5 mnkr (budget 12 mnkr), fjärrvärme 8,5
mnkr (budget 7,2 mnkr).
I nedanstående tabell visas ekonomisk översikt för moderbolagets fem senaste
räkenskapsår och koncernens fyra senaste år.

HÖGANÄS ENERGI AB – MODERBOLAGET
2016
Nettoomsättning (tkr)

2013

2012

129 624 120 425 106 199 104 759

72 693

Resultat efter finansiella poster (tkr)

2015

2014

23 012

35 358

18 641

15 413

9 636

Räntabilitet på totalt kapital (%)

7

11

7

6

6

Räntabilitet på eget kapital (%)

13

22

13

12

9

247

300

225

190

197

50

49

47

45

63

2016

2015

2014

2013

Kassalikviditet (%)
Soliditet
HÖGANÄS ENERGI - KONCERNEN
Nettoomsättning (tkr)

138 886 124 088 107 093 104 759

Resultat efter finansiella poster (tkr)

23 661

35 334

17 211

15 435

Räntabilitet på totalt kapital (%)

7

11

7

6

Räntabilitet på eget kapital (%)

13

22

12

12

241

285

225

208

50

49

47

46

Kassalikviditet (%)
Soliditet
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INVESTERINGAR I
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Har uppgått till 48,9 mnkr enligt tabellen nedan.

Mottagnings-/fördelningsstation

5,4 mnkr

Nätstationer

1,7 mnkr

Högspänningsledningar

5,4 mnkr

Lågspänningsledningar

5,1 mnkr

Optonät

27 mnkr

Fjärrvärmenätet

4,1 mnkr

Övrigt

0,2 mnkr

PERSONAL
Höganäs Energi AB har idag 33 anställda,
varav 22 män och 11 kvinnor.
Genomsnittlig ålder och anställningstid för
anställd är 48 år respektive 16 år. Under
bolagets verksamhetstid, 25 år, har 25 personer
slutat genom pensionsavgång.

SJUKFRÅNVARO 2016
Totalt

2,76 %

Varav kvinnor

1,23 %

3,69 %

Varav män

1,53 %

2,29 %

Höjt friskvårdsbidrag och återkommande
hälsokontroller är några av åtgärderna för att
minska sjukfrånvaron.
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Hamnen i Höganäs

ENERGIOMSÄTTNING
Under 2016 levererades till våra kunder 271,1 GWh (256,0 GWh 2015). Total
inleverans över mottagningsstationen uppgick under året till 232,0 GWh (210,7
GWh).
Från vindkraftverken i Stureholm, Glimminge, Nyhamnsläge, Lönhult, Täppeshusen,
Gunnestorp, S Ingelsträde och Rågåkra har det levererats 53,9 GWh (58,7 GWh). Skillnaden
mellan total leverans och leverans till våra kunder är nätförluster och uppgår till 14,8 GWh
( 13,4 GWh). Högsta effektuttaget inträffade under januari och noterades till 70,8 MW
(59,4 MW)
Det levererades 50 987 MWh värme (51 337 MWh, 2015) till fjärrvärmenätet. Leveransen
har skett med spillvärme 40 519 MWh (44 930 MWh 2015) motsvarande 79,5 % (87,5 %
2015) resterade har skett genom eldning i panncentral, s.k. spetslasteldning, med 10 468
MWh (6 406 MWh 2015) motsvarande 20,5 % (12,5 2015).

FINANSIELLA RISKER
Koncernens verksamhet bedrivs i huvudsak i Höganäs kommun och medför ett
antal finansiella risker.
Koncernen är främst exponerad för ränterisk, kreditrisk, risk för volym och prisförändringar
av elpriset, för energin till våra nätförluster, risk för ökade kostnader för överliggande
nät vid extremkyla samt uteblivna spillvärmeleveranser från Höganäs AB för
fjärrvärmeverksamheten.
De risker som förknippas med elhandelsverksamheten är till exempel elpris-, volym-,
valuta-, motparts-, likviditets-, områdespris- och administrationsrisk. Företaget har för att
hantera dessa risker dels tecknat ett samarbetsavtal ” Extra trygg” med Skellefteåkraft AB
och dels gjort vissa aktiva val såsom att klara den nya verksamheten med befintlig personal
och befintliga system, samt att begränsa omfattningen av försäljningen till Höganäs
(Skåne).

FRAMTIDA UTVECKLING
ELNÄT
I samband med budgetarbetet för 2014 gjordes en långsiktig (20 år)
investeringsplan för bolagets totala verksamhet. Denna visar på ett totalt
investeringsbehov om ca 500 mnkr de kommande 20 åren.
Huvuddelen, ca 300 mnkr, är hänförligt till elnätet och fördelar sig ungefär lika mellan
re- och nyinvesteringar. I planen ingår nedgrävning av alla luftlinjer till 2030. Under 2017
kommer ytterligare 11 km luftledning att grävas ner till en kostnad av 6,1 mnkr. 2 nya vindkraftverk kommer att anslutas till en kostnad av 5,0 mnkr. Den årliga nyexploateringen har
kostnadsberäknats till 3,0 mnkr. Totalt kommer det att investeras i elnätet för ca 24 mnkr,
vilket innefattar både re- och nyinvesteringar.

DIGITAL INFRASTRUKTUR
I den framtagna Bredbandsstrategin för Höganäs ´kommun så skall
95 % ha fiber 2020 och 2025 skall alla ha erbjudits en fiberuppkoppling.
En populär boendekommun bedöms bli mer attraktiv med en utbyggd infrastruktur för den
digitala trafiken. På grund av ökat kundintresse och intresset från andra aktörer att bygga
i Höganäs kommun, har bolaget beslutat att kraftigt öka utbyggnadstakten, vilket innebär
att resterande fiberanslutningar kommer att byggas under 2017 och 2018. Totalt beräknas
bolaget investera för 42,0 mnkr i den digitala infrastrukturen under det kommande året,
vilket ger 2 200 nya anslutningar.
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Mikael Olsson - Elmontör

FJÄRRVÄRME
Under 2017 fortsätter arbetet med att förtäta och ansluta flera objekt.
Fjärrvärmens infrastruktur ligger tidigt i byggprocessen, varför det dröjer 1-2 år
innan värmen släpps på i fastigheten.
BESTÄLLDA ANSLUTNINGAR UNDER 2017
• Folkparken och Julivallen
• Sågcrona, flera olika fastigheter
• Bagerigatan
• Kv Eros
• Kv Flötsen
• Friskis & Svettis nya lokaler
I ett utvecklingsprojekt tillsammans med Höganäs AB och en extern partner kommer
arbetet att fortsätta med att utröna och besluta om restvärmeenergi för en tomatodling
och en fiskodling.

ELHANDEL
Bolaget kommer aktivt att marknadsföra sig i Höganäs kommun under 2017,
enligt beslutad marknadsplan.
Kampanjerna har varit mycket framgångsrika under 2016 varför framtida mål har ökats i
affärsplanen.

INTERNA PROCESSER OCH
VERKSAMHETSUTVECKLING DET KOMMANDE ÅRET
Förutom bolagets investeringar i de olika affärsområdena finns alltid en del
förändringar eller förbättringar att genomföra internt.
Ibland kommer kraven utifrån, såsom förändrade lagkrav eller myndighetsbeslut, men till
det finns alltid förbättringar som kommer inifrån, alltså från bolaget själv.

EXEMPEL PÅ INTERNA PROJEKT UNDER NÄSTA ÅR.
• Slutföra installationen av nytt affärssystem där Höganäs Energi är en användare tillsammans med Höganäs kommun.
• Genomförande och uppföljning av den interna kontrollplanen för 2017 som godkänts
av styrelsen.
• Utröna och upphandla ett nytt kundinformationssystem för drift någon gång under
2018.
• Utveckling av förenklade ekonomiska rapporter.
• Fortsätta arbetet med förbättringsåtgärder för att öka effektivitet och trivsel.
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ORGANISATION

Företaget uppdelas under VD på följande avdelningar: Administration/Ekonomi/
Kundservice, Nät/Mätning och Fjärrvärme. I ledningsgruppen ingår Benny Ulmestig,
Ingegerd Svensson, Ulf Liljefors, Rickard Lindholm och Anders Kallin.

BOLAGSSTYRNING

Styrning av koncernens samlade verksamheter sker genom styrelser i respektive bolag.
Styrelsen för moderföretaget, Höganäs Energi AB består av 5 ordinarie ledamöter
med 5 suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses ytterst av Höganäs
kommunfullmäktige men anmäls på bolagets års-stämma. Dotterbolagets styrelse består
av samma ledamöter och suppleanter som moderbolaget. Ledamöter och suppleanter
väljs i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen. Styrelsen
för bolagen sammanträde vid 6 protokollförda sammanträden under 2016. Utöver det har
styrelsen också genomfört ett styrelseseminarium.

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Höganäs Energi ABs styrelse gör bedömningen att bolaget under 2016 bedrivit verksamhet
enligt affärsmässiga principer med beaktande av de kommunalrättsliga principerna, samt
följt Höganäs kommuns beslutade bolagsordning och ägardirektiv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inga väsentliga händelser efter balansdagen finns att rapportera.

VINSTDISPOSITION
TILL BOLAGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR
Balanserade vinstmedel

11 328 606 kronor

Årets vinst

3 268 028 kronor

Summa

14 596 634 kronor

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT
till ägaren utdelas

6 000 000 kronor

i ny räkning överförs

8 596 634 kronor

Summa

14 596 634 kronor

Resultatet av årets verksamhet samt bolagets ställning per den 31 december 2016 framgår
av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalys.
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Mattias Franzén - Kommunikationsansvarig
Sandra Blomgren - Redovisningsekonom

RESULTATRÄKNING
KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2016

2015

2016

2015

138 886

124 088

129 624

120 425

Anslutningsavgifter

1 785

6 710

1 785

6 710

Aktiverat arbete för egen räkning

5 700

5 883

5 700

5 883

14 795

14 095

10 064

10 102

161 166

150 776

147 173

143 120

Råvaror och andra direkta kostnader

-53 284

-46 580

-40 554

-39 455

Övriga externa kostnader

-23 736

-17 990

-23 237

-17 593

Personalkostnader

-24 767

-24 745

- 24 742

-24 674

Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella
anläggningstillgångar

-33 757

-23 616

-33 669

-23 531

- 135 544

-112 931

-122 202

-105 253

25 622

37 845

24 971

37 867

6

8

6

8

-1 967

-2 519

-1 965

-2 517

-1 961

-2 511

-1 959

-2 509

23 661

35 334

23 012

35 358

-

-

-22 725

-35 102

23 661

35 334

287

256

-92

-211

-92

-211

-2 069

-7 722

3 073

-

21 500

27 401

3 268

45

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2016

2015

2016

2015

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande
rättigheter

3 033

4 265

2 811

3 955

Goodwill

3 609

4 211

3 609

4 211

6 642

8 476

6 420

8 166

Byggnader och mark

4 503

4 716

4 503

4 716

Förbättringsutgifter på annans fastighet

1 548

1 662

1 548

1 662

262 063

246 385

262 063

246 385

1 580

2 168

1 580

2 168

13 154

10 292

13 154

10 292

282 848

265 223

282 848

265 223

1 000

1 000

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immatriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Distributionsanläggningar
Inventarier, verktyg och utrustning
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

-

-

2 279

-

38

38

3 279

1 000

289 528

273 737

292 547

274 389

1 814

1 965

1 814

1 965

1 814

1 965

1 814

1 965

18 725

10 900

18 725

10 900

Aktuell skattefordran

1 892

1 700

1 887

1 695

Övriga fordringar

1 047

1 129

850

1 129

18 847

15 728

17 261

14 584

40 511

29 457

38 723

28 308

17 684

31 487

16 130

29 587

60 009

62 909

56 667

60 130

349 537

336 646

349 214

334 519

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

2016

2015

2016

2015

Aktiekapital

5 000

5 000

5 000

5 000

Reservfond

7 908

7 908

7 691

7 691

12 908

12 908

12 691

12 691

Balanserat resultat

11 329

17 284

Årets resultat

3 268

45

14 597

17 329

27 288

30 020

192 738

170 012

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

165 574

150 074

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

178 482

162 982

178 482

162 982

Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

7 977

8 506

7 977

8 506

39 951

38 219

-

1 131

47 928

46 725

7 977

9 637

99 000

104 000

99 000

104 000

99 000

104 000

99 000

104 000

13 578

14 532

13 563

13 469

-

-

1 303

398

Övriga skulder

1 534

865

405

366

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 015

7 542

6 978

6 655

24 127

22 939

22 249

20 888

349 537

336 646

349 252

334 557

Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

Summa eget kapital och skulder

23

KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2016

2015

2016

2015

Rörelseresultat

25 622

37 845

24 971

37 867

Avskrivningar

33 757

23 616

33 669

23 531

-529

604

-529

604

58 850

62 065

58 111

62 002

6

8

6

8

-1 967

-2 519

- 1965

-2 517

-211

-211

-221

-211

56 668

59 343

55 931

59 282

151

-173

151

-173

- 11 054

1 729

10 415

2 719

Ökning (-) (/ minskning (+) av rörelseskulder

1 188

310

1 361

-1 101

Kassaflöde från den löpande verksamheten

46 953

61 209

47 028

60 727

-

-84

-

-33

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-49 756

-39 661

-49 755

-39 661

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-49 756

-39 745

-49 755

-39 694

Amortering av långfristig skuld

- 5 000

-

-5 000

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-11 000

-6 884

-11 000

-6 884

Årets kassaflöde

-13 803

14 580

-13 727

14 149

Likvida medel vid årets början

31 487

16 907

29 857

15 708

Likvida medel vid årets slut

17 684

31 487

16 130

29 857

Den löpande verksamheten

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

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

Investeringsverksamheten
Förvärv av immatriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
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Rickard Lindholm - Systemansvarig och Controller

STYRELSE OCH VD

Lennart Johansson, Anders Melin, Barbara Struglics Bogs, Christian Witt, Solweig Adam Stjernvall, Kjell Klang, Elizabeth Jansson.

STYRELSE
ORDINARIE LEDAMÖTER

STYRELSESUPPLEANTER

PERSONALREPRESENTANTER

Ulf Holmqvist - Ordförande
Solweig Adam Stjernvall - V.Ordf.
Anders Melin
Lennart Johansson
Bengt Silfverstrand

Christian Witt
Kjell Klang
Ingemar Narheim
Lennart Lindblad
Barbara Struglics Bogs

Magnus Persson
Elizabeth Jansson
Sandra Blomgren
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Bengt Silfverstrand, Ingemar Narheim, Lennart Lindblad, Sandra Blomgren, Benny Ulmestig, Ulf Holmqvist.

VD

Benny Ulmestig

ERNST & YOUNG
ANSVARIG REVISOR
Magnus Helmfrid, auktoriserad revisor

LEKMANNAREVISOR
Bertil Toreson

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT
Bonny Fridlund
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VI GER

ENERGI TILL
KULLABYGDEN
Höganäs Energi arbetar för att skapa en trivsam och trygg miljö
till dig som invånare och företagare i Kullabygden. Med personlig
service och konkurrenskraftiga priser samt över 60 års samlad
kunskap och lokalkännedom inom elnät, fiber, fjärrvärme och
elavtal är vi ett komplett energibolag med stort hjärta.

Kullabygdens energibolag med elnät, fiber, fjärrvärme och elavtal
Höganäs Energi AB | 263 82 Höganäs | Verkstadsgatan 13C
042 – 33 74 00 | hoganas.energi@hoganas.se | www.hoganasenergi.se

