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HÅLLBARHET FÖR KULLABYGDEN
Vår vision är att möjliggöra ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare 
och företag. Vi tillhandahåller pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och 
kommunikation samt blickar framåt mot nya sätt att underlätta livet för våra kunder.

Ledstjärnan som genomsyrar vårt förhållningssätt och dagliga arbete är Hjälpsamhet, 
Engagemang och Glädje.
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Årsredovisning 2021 för Höganäs Energi AB
Organisationsnummer 556440-2401

Styrelsen och verkställande direktör för  Höganäs 
Energi AB får härmed avge års redovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2021.01.01 – 2021.12.31

Redovisningen omfattar de två koncernbolagen 
Höganäs Energi AB (556440-2401) och Höganäs 
Energi Handel AB (556218-7749).

Års- och koncernredovisningen är upprättad i tkr 
om inget annat anges.



4 Höganäs Energi AB 556440-2401

INLEDNING

Höganäs Energi gör bokslut för 
2021 och kan återigen se tillbaka på 
ett fantastiskt år med väldigt goda 
resultat.

I APRIL LANSERADE vi solceller och timingen 
var helt rätt. Egen elproduktion och energi-
lagring med batterier är en succé. ”Hela” 
Kullabygden vill ha solceller. Vi själva har 
också fått solceller på fronten och taket på 
vår nya utbyggnad. De nya lokalerna består 
av kontor, mötesrum och en ovanvåning 
som ska användas som konferenslokal. Här 
ser vi fram emot att välkomna kunder och 
samarbetspartners till möten, föreläsningar 
och utställningar.  
 Kullabygden är en turistdestination och 
många kör eldrivna bilar. Höganäs Energi 
har sedan tidigare satt ut laddstolpar för 
 el- och hybridbilar runt om i kommunen. 
Under året utökade vi antalet så att det nu 
finns mer än 50 offentliga laddningsuttag i 
bygden.  
 Fiberkablar finns nedgrävda i hela kommu-
nen och alla hushåll har möjlighet att ansluta 
sig till fibernätet. Detta har varit en stor 
fördel det senaste åren när många har jobbat 
och pluggat hemifrån. Pandemin har påverkat 
oss på flera sätt och bland annat fört med sig 
utmaningar med komponentbrist och höga 
priser på olika former av bränsle. Detta har 
gett oss höga kostnader för vår fjärrvärme-
produktion. Trots det ligger fjärrvärmepriset 
för våra kunder kvar på en stabilt låg nivå. 
Fjärrvärme är inte lika priskänsligt som el, 
utan är ett hållbart värmealternativ för både 
miljö, driftsäkerhet och kundens plånbok.   

HÖGA ELPRISER och utmaningar med 
energi överföring från norra Sverige känner 
vi alla till. När det gäller kompensationen 
för höga elräkningar så följer vi riksdagens 
beslut, och vår kundtjänst gör ett fantas-
tiskt jobb med att besvara alla frågor som 
kommer in på telefon och mejl.  
 För att hjälpa till att hushålla med en-
ergin har vi satt igång ett pilotprojekt med 
optimering av driften för värmepumpar där 
vi tar hänsyn både till eleffekt och ekonomi. 
Drygt femtio villa ägare deltar i projektet 
som ska utvärderas hösten 2022. 

Under året har vi tagit fram Höganäs 
 Energis affärsplan för 2022 – 2024 som 
fokuserar på hållbarhet för Kullabygden. Vi 
ser en cirkulär process där våra produkter, 
tjänster, kundservice och  synergieffekterna 
från samarbeten, bidrar till ekonomisk 
lönsamhet, kundvärde och samhällsnytta. 
Vinsten från Höganäs Energi går tillbaka till 
kunderna på flera sätt. Det är dels genom 
utdelning till kommunen, dels genom 
attraktiva priser, och dels genom fortsatt 
utveckling på Höganäs Energi för att kunna 
erbjuda ännu bättre tjänster och produkter.  
 
I VÅR HÅLLBARHETSSATSNING ingår också 
mjukare värden och tjänster. Vi kommer 
bland annat att anställa två personer som
ska hjälpa våra kunder med fiber- och 
 energifrågor. Det blir en service till 
kommun invånarna för att de själva lättare 
ska kunna göra hållbara och energiekono-
miska val, och för att de bättre ska kunna 
utnyttja de tekniska lösningar som finns 
tillgängliga för dem.  
 Vi på Höganäs Energi finns till för alla 
i Kullabygden, och jag vill tacka alla våra 
medarbetare för året som har gått. Det är 
de som med vår värdegrund –  Hjälpsamhet, 
Engagemang och Glädje – ser till att vi 
bidrar med hållbarhet för Kullabygden. Till 
slut ett särskilt tack till våra kunder för det 
för troende som ni visar oss. 

Benny Ulmestig, VD

VD HAR ORDET
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ÅRET SOM GÅTT

FJÄRRVÄRME ÄR ATTRAKTIVT
Höganäs Energi levererar 
fjärrvärme till 255 fastigheter 
i  Höganäs centralort, varav 81 
villor och 174 flerfamiljsbostä-
der och offentliga byggnader. 
Antalet nya anslutningar till 
fjärrvärmenätet ökar stadigt 
i centralorten. Sammanlagt 
är fjärrvärmenätet drygt 20 
kilometer långt och vi levererar cirka 45 GWh/år. Vår fjärrvärme är 
hållbar för miljön. Den produceras till största del av restenergi från 
industriprocesserna hos Höganäs AB och under 2021 var andelen 
återvunnen energi och förnybart bränsle hela 96,2 %. 

KUNDERNA VILL HA 
MER INFORMATION  
Enligt vår kvartalsvisa kundundersök-
ning har det varit en ökning från 48 % 
till 68 % av våra kunder som har sett 
information från oss. 21 % vill ha ännu 
mer information. 
Detta ser vi som 
en tydligt signal 
på att det är ett 
stort intresse för 
energifrågor och 
vår verksamhet 
bland invånarna 
i Kullabygden.

Nils Holgerssons gås Mårten 
flyger över Skånes billigaste 

bostadskommun. 

NY APP OCH NYA MINA SIDOR

ELPRISERNAS UTVECKLING

KALENDERN EN SUCCÉ 

HÅLLBARHET FÖR KULLABYGDEN

ENERGIBLADET
Information från Höganäs Energi – december 2021

HÖGANÄS ÄR BILLIGAST I SKÅNE  
Nils Holgersson-rapporten 2021 utropar för tredje året i rad Höganäs 
kommun som billigaste bostadskommun i Skåne och nionde billigaste 
i Sverige. Rapporten mäter kostnadsnivåerna för boende i bostadsrätter 
och hyresrätter när det gäller tjänster som värme, vatten och avlopp, 
el och renhållning. Det är 26:e året som denna rapport görs och vi på 
Höganäs Energi ser rapporten som ett kvitto på att vi tillsammans med 
Höganäs kommun och de andra kommunala bolagen fortfarande är på 
rätt väg.

ELHANDELSKUNDERNA 
FÖRBRUKAR MER EL
Det såldes 19 % mer el under 2021 än före-
gående år, och ökningen i antal elhandels-
kunder var 3 %. Det betyder både att vi har 
fått flera stora elhandelskunder, och att 
den generella elförbrukningen bland våra 
elhandelskunder har ökat. 
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SPONSRING OCH  
LOKALT ENGAGEMANG
Höganäs Energi stödjer det lokala föreningslivet och har sponsrings-
avtal med hela 21 föreningar i Kullabygden. Det är allt från vatten-
flaskor och reflexer till ekonomiskt stöd som föreningarna får. Vi 
har även sponsrat Rynkebyloppet (Barncancerfonden) och Världens 
barn (Radiohjälpen). En elhandelskampanj under våren ledde till att 
 ytterligare 20 andra föreningar fick pengar till sitt arbete. 

Vattenflaskorna är populära bland våra sponsrade 
föreningar. 

Det finns fiberkablar nedgrävda 
i hela kommunen.  

Elnät

Fiber

Fjärrvärme

Elhandel

Övrigt

ETT GOTT RESULTAT
Också i år gör Höganäs Energi ett mycket bra 
 resultat och alla affärsområdena levererar 
över budget. Överskottet är på hela 52,8 mkr. 
Så här fördelar det sig  
på våra verksamhets - 
områden:

MÅNGA VILL HA SOLCELLER 
I april lanserade vi solceller och batteriladdning med stor framgång. 
”Hela Kullabygden” vill ha solceller, och det gäller både företag 
och privat personer. Efter åtta månader har vi sålt 2 700 solcells-
paneler och en hel del kunder väljer att köpa batteri till sin solcells-
anläggning. Både Höganäs Energi och vår samarbetspartner har fått 
anställa flera för att kunna möta efterfrågan. 

FIBERNÄTET KLARAR AV UTMANINGARNA
Redan hösten 2019 var fiber-
nätet i Kulla bygden färdig-
utbyggt. Under 2021 hade vi 
den sista efteranslutnings-
kampanjen och det tillkom 
cirka 230 nya fiberkunder, 
varav de flesta i samband 
med fastighetsbyten där förra 
ägaren inte hade anslutit sig. 
Med alla som har jobbat och 
pluggat hemifrån det senaste 
året, har fibernätet verkligen 
 kommit till sin rätt. 

LUFTLEDNINGARNA  
GRÄVS NER  
Elnätet i Kullabygden är hela 1 440 km. 
Nätet underhålls kontinuerligt och en 
del i detta är att gräva ner ledningarna i 
marken för att förebygga strömavbrott. Vid 
årsskiftet 2021/22 var det endast 44 km 
luftledningar kvar och även dessa ska vara 
nergrävda senast år 2030. 
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45 800  
personer  klickade 
in på Höganäs 
Energis hemsida 
under 2021.  

1 440 KM ELNÄT  
finns i Kullabygden och endast  
44 km är luftledningar. 

9 763 
telefonsamtal inkom till 
vår kundtjänst under 2021.

983 
elhandels kunder beställde  
vår kalender för 2022. 

73,2 %  
av oss anställda på  
Höganäs Energi använder 
vårt  friskvårdsbidrag.

10 NYA ELSKÅP 
längs Storgatan är deko-
rerade och det kom in 120 
bidrag till konsttävlingen.

44 963 MWH FJÄRRVÄRME 
producerades under året av restenergin från Höganäs AB.
Det motsvarar 2 250 villors energibehov under ett år.

94% 
av alla som har  
installerat fiber  
har börjat 
använda tjänsten.

250 LORA-SENSORER 
ÄR INSTALLERADE RUNT 
OM I KOMMUNEN

400 FASTIGHETER I KULLABYGDEN HAR SOLCELLER

Höganäs Energi
Kalender 2022

ROLIGT ATT VETA
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ORGANISATION & KONCERNFÖRHÅLLANDEN

VD

Energilösningar och elhandel

EKONOMI/ 
ADMINISTRATION

FJÄRRVÄRME
HÖGANÄS ENERGI 

HANDEL ABELNÄTFIBER

SÄLJ/MARKNAD

HR/ORGANISATION

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
HÖGANÄS KOMMUN

HOTEL STRANDBADEN 
HÖGANÄS AB

HÖGANÄS MARK- & 
EXPLOATERING AB

HÖGANÄS 
OMSORG AB

AB  
HÖGANÄSHEM

HÖGANÄS  
ENERGI AB 

HÖGANÄS  
ENERGI  

HANDEL AB 

HÖGANÄS KOMMUN 
Övergripande koncernstruktur

KONCERNENS LEDNING
VD Benny Ulmestig 

EKONOMI & ADMINISTRATION Johanna Nordlund 

SÄLJ & MARKNAD / ELHANDEL Johan Martinsson 

HR- & ORGANISATIONSFRÅGOR Ingegerd Svensson 

ELNÄT Ulf Liljefors 

FJÄRRVÄRME Björn Nilsson 

FIBER Anders Kallin 

HÖGANÄS ENERGIS KONCERN består av 
 moderbolaget Höganäs Energi AB (556440-2401) 
och det helägda dotterbolaget Höganäs  Energi 
 Handel AB (556218-7749). Moderbolaget Höganäs 
Energi AB är helägt av Höganäs Kommun.
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KONCERNENS LEDNING
VD Benny Ulmestig 

EKONOMI & ADMINISTRATION Johanna Nordlund 

SÄLJ & MARKNAD / ELHANDEL Johan Martinsson 

HR- & ORGANISATIONSFRÅGOR Ingegerd Svensson 

ELNÄT Ulf Liljefors 

FJÄRRVÄRME Björn Nilsson 

FIBER Anders Kallin 

VÅR STYRELSE  

Ulf Holmqvist  
Ordförande

Christian Witt  
Suppleant

Elizabeth Jansson  
Personalrepresentant

Solweig Stjernvall   
Vice ordförande

Knut Göransson*  
 Suppleant

Magnus Persson   
Personalrepresentant 

Casimir Artmann  
Ord. ledamot  

Barbara Struglics Bogs  
Suppleant

Sandra Blomgren 
Personalrepresentant 

Lennart Lindblad 
Ord. ledamot  
 

Alexander Malmqvist   
Suppleant

Lennart Johansson
Ord. ledamot 

Henrik Rasmusson   
Suppleant

STYRNING AV Höganäs Energi-koncernens samlade 
verksamheter sker genom styrelser i respektive bolag. 
Styrelsen för moderföretaget, Höganäs Energi AB, består 
av fem ordinarie ledamöter med fem suppleanter.  Samtliga 
ledamöter och suppleanter utses av Höganäs kommun-
fullmäktige och anmäls på bolagets  årsstämma. Styrelsen 
för dotterbolaget, Höganäs Energi Handel AB, består av 
samma ledamöter och suppleanter som moderbolaget. 
Ledamöter och suppleanter väljs normalt in för samma 
tidsperiod som de politiska mandatperioderna, det vill 

säga fyraårs perioder. Styrelsen för bolagen sammanträdde 
vid sex protokollförda sammanträden under kalender-
året 2021. Utöver det har styrelsen också genomfört ett 
styrelseseminarium tillsammans med ledningsgruppen för 
Höganäs Energi.  
 Höganäs Energis styrelse gör bedömningen att koncernen 
under 2021 bedrivit verksamhet enligt  affärsmässiga prin-
ciper med beaktande av de kommunrättsliga  principerna, 
samt följt Höganäs kommuns beslutande bolagsordning 
och ägardirektiv.

*   Kjell Klang avled 6 december 2021. Den 16  december  utsåg kommunfullmäktige Knut Göransson som  ersättare för Kjell Klang i styrelsen för Höganäs Energi.
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MEDARBETARE
Vi är yngre och äldre, kvinnor och män som jobbar 
på  Höganäs Energi. Gemensamt för oss alla är att vi 
med glädje, engagemang och hjälpsamhet vill bidra till 
 hållbarhet i Kullabygden.

VI I SIFFROR
Antal anställda 40 st
 varav kvinnor 17 st
 varav män 23 st
Genomsnittlig ålder på anställda 46 år
Genomsnittlig anställningstid 12 år
Antal som började under 2021 5 st
Antal som slutade under 2021  1 st

Vi jobbar med:
Elnät projektering 6 st
Elnät montörer 14 st
Sälj, marknad och kundtjänst 9 st
Ekonomi, administration och HR 7 st
Fiber 2 st
Fjärrvärme 1 st
VD 1 st

   

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron minskade från 5,33 % år 2020 
till 5,11 % under 2021, men samtidigt ökade korttids-
frånvaron från 1,54 % till 2,04 % under året. Anledningen 
till den ökade korttidsfrånvaron är troligtvis pandemin 
som har präglat oss de två senaste åren, och att vi har 
följt de rekommendationer som myndigheterna upp-
manat till för att minska smittspridning av Covid-19. 

5,5
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4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Procent

2020 2021

Kvinnor
Män

Totalt 5,11%

3,79%

1,32%1,22%

Totalt 5,33%

4,11%

Sjukfrånvaro i procent

VI SOM JOBBAR PÅ HÖGANÄS ENERGI
 Under pandemin har anställda växelvis arbetat och 
utgått hemifrån i den mån det varit möjligt. Daglig kom-
munikation och uppföljning mellan chef och med arbetare 
har i mycket ersatts med digitala möten vilket har funge-
rat mycket bra.  
 Friskvårdsbidrag, förmånsportal, återkommande hälso-
kontroller och möjlighet att på betald arbetstid utöva 
friskvård, är några av åtgärderna som vi gör för att minska 
sjukfrånvaron och främja en god hälsa bland våra med-
arbetare..

FRISKVÅRD
Höganäs Energi har en digital friskvårds-
portal som gör det lätt för våra anställda 
att beställa och köpa olika friskvårds-
aktiviteter för sitt friskvårdsbidrag. Antalet 
medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget ökar för varje 
år och var 73,2 % år 2021, jämfört med 72,5 % år 2020. 
Detta är långt över snittet i Sverige som är cirka 40 %.   
 Under året har våra medarbetare beställt friskvårds-
aktiviteter för 137 800 kr (119 000 kr år 2020). Gym/
gruppträning och  massage/behandling är de populäraste 
sätten att nyttja sitt friskvårdsbidrag på.

MEDARBETARENKÄT
Hösten 2019 gick vi från att ha en medarbetarunder-
sökning vartannat år, till att ha en digital AI-styrd med-
arbetarundersökning med veckovisa, automatiska utskick. 
Utskicket innehåller fyra frågor, nya för varje vecka, som 
besvaras med ett av av fyra svarsalternativ och med 
möjlighet att kunna lägga till egna kommentarer. Syftet 
med en veckovis undersökning, ner på avdelningsnivå, 
är att vi kan mäta pulsen på organisationen i realtid och 
snabbt agera utifrån informationen som kommer in, för 
att därefter direkt ge återkoppling till medarbetarna. 
Svarsdeltagandet från våra medarbetare låg på 92 % i 
snitt under 2021. 
 Genomsnittlig temperatur för bolaget under 2021 var 
7,6 (index 7,4) och värdet för eNPS* var +20 (index +10).

*eNSP står för employee Net Promotor Score och värdet beskriver i vil-
ken grad medarbetarna är ambassadörer för vårt bolag. Värdet sträcker 
sig mellan -100 till +100, och ett värde på +20 definieras som bra med 
en grön färg (enligt trafikljusfärgerna röd, gul och grön).
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ULRIKA OLSSON JARL
–  Började på Höganäs Energi  

den 1 augusti 1992.

–  Jobbar som dokumentations-
tekniker.

–  Är som spindeln i nätet mellan 
externa elektriker och entre-
prenörer samt interna arbets-
ledare och montörer.

–  Har ett stort litteraturintresse 
och ger sina kollegor många bra 
boktips.

DOKUMENTATIONSTEKNIKER  
MED NÄSTAN 30 ÅRS ERFARENHET
ULRIKA OLSSON JARL är en av 
 Höganäs Energis många, erfarna 
anställda. Hon var med på den tiden 
när kontorspersonalen på kundser-
vice hade tillgång till en gemensam 
dator, och den  använde de endast 
en gång i månaden! Mycket har 
förändrats sedan  början på 90-talet. 
Nu arbetar Ulrika sedan många år 
som dokumentationstekniker och 
ritar digitalt in på kartor var alla 
elkablar finns. Det underlättar för 
både  projektörerna och montörerna 
på Höganäs Energi att all dokumen-
tation finns samlad, och det är här 
hennes jobb kommer in i bilden.  
 Utöver inritningen av elkablarna 
ser hon till att föranmälningar om 
nya eller förändrade elanläggningar 
registreras, samt att offerter och 
informationsbrev skickas till kun-
derna. Innan en kund bestämmer 
sig för om något ska byggas måste 
kunden godkänna offerten på vad 
nyanslutningen eller förändringen 
kostar, det vill säga göra en beställ-
ning. 

EXTERNA ELEKTRIKER och entre-
prenörer samt interna arbets ledare 
och montörer, behöver alla få ta del 
av Ulrikas kunskap. Det är många 
elkablar som ligger  nergrävda i 
Kullabygden, och Ulrika vet det 
mesta om dessa. Hög spännings- 
och lågspänningskablar, elskåp 
och gatubelysning, allt detta finns 
dokumenterat hos oss på Höganäs 
Energi. De allra äldsta ritningarna 
finns också i pappersform i  arkivet. 
Ibland kan det vara ett riktigt 
detektivarbete att ta reda på var 
strömmen går! 

MÖT EN AV VÅRA MEDARBETARE

Högspännings-  
och lågspän-

nings kablar, elskåp 
och gatubelysning, 
allt detta finns doku-
menterat hos oss på 
 Höganäs Energi.

Ulrika ser på en av de äldsta kartritningarna som Höganäs Energi har. 
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HÖGANÄS ENERGI ÄR helägt av Höganäs kommun. Med 
andra ord ägs vi av kommuninvånarna. Det vi gör och leve-
rerar ska alltid vara till nytta för Kullabygden. Vi ska bidra till 
att utveckla samhället och skapa en ännu mer hållbar och 
attraktiv Kullabygd. 
 Höganäs Energis produkter, tjänster, kundservice 
och  samarbetspartners ska alla bidra till att vi levererar 
 samhällsnytta, kundvärde och ekonomisk lönsamhet. 
 Höganäs Energi vill bidra till att Kullabygden är tryggt och 
trivsamt. Att vara verksamma i vårt lokalsamhälle på ett 
positivt sätt, tror vi ger ringar på vattnet. Vi sponsrar bland 
annat olika föreningar i Kullabygden, tar emot studiebesök, 
håller föredrag för skolklasser och arrangerar olika evene-

mang om viktiga och aktuella samhällsfrågor som rör vår 
verksamhet.
 Alla våra medarbetare – oavsett om de jobbar med el-
montage, kundtjänst eller ekonomi – möter våra kunder med 
hjälpsamhet, engagemang och glädje. 
 
HÅLLBARHET FÖR KULLABYGDEN innebär också att vi ska 
erbjuda relevanta produkter och tjänster. Under 2021 har vi 
därför startat upp försäljning av solcellsanläggningar och bat-
terier för lagring av solenergi, produkter som har blivit väldigt 
väl mottagna och bidrar med hållbarhet för både miljö och 
våra kunders ekonomi.
 Andra exempel på relevanta produkter är ladd möjligheter 

HÅLLBARHET FÖR KULLABYGDEN

PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILL NYTTA FÖR BYGDENS INVÅNARE
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för elbil, utbildningar, certifiering och övervakningstjänster 
som vi erbjuder genom samarbets partners. 
 Alla affärer som vi gör, antigen det är med privat personer 
eller företag, ska vara ekonomiskt hållbara. Med det menas 
att de ska vara lönsamma för Höganäs Energi samtidigt som 
de är prismässigt fördelaktiga för våra kunder. 

HÖGANÄS ENERGI VILL att det ska vara ekonomiskt lönsamt 
att handla med sitt lokala energibolag. Ett exempel är er-
sättning för produktion av el från  solcellsanläggningar. Sol-
cellsägare som säljer sin överproduktion av el till Höganäs 
Energi Handel kallas mikroproducenter och får ersättning 
för detta. Solcellsägare som köper sin solcells anläggning 

från Höganäs Energi, får en högre ersättning för sin över-
produktion än ägare som har köpt sin anläggning från en 
annan leverantör.
 Ett annat exempel på ekonomisk lönsamhet för våra 
 kunder är fjärrvärmepriserna. Har man möjlighet att ansluta 
till fjärrvärmenätet så är priset per kilowattimme generellt 
lägre för fjärrvärme än för direktverkande el. I slutändan ska 
allt vi gör på Höganäs Energi, resultera i vinst tillbaka till 
kunderna. En vinst som både består av utdelning till kom-
munen, vår ägare, samt i återinvestering i Höganäs Energis 
arbete. 
 Hållbarhet för Kullabygden är en cirkulär process som 
hela tiden utvecklas till det bästa för vår bygd. 

OM OSS

PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILL NYTTA FÖR BYGDENS INVÅNARE
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Höganäs Energi är Kullabygdens kommunägda energi bolag. 
Vi erbjuder komplett service för energi och digital infra-
struktur. Våra kunder får helhetslösningar med god service 
och hög leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. På 
så vis bidrar vi till att säkerställa Kullabygden som en att-
raktiv plats att arbeta och bo på. Vi tillhandahåller pålitlig 
infrastruktur och tjänster för el, värme och  digital kommuni-
kation samt blickar framåt mot nya sätt att underlätta livet 
för våra kunder. Vår vision är att möjliggöra ett funktionellt 
och hållbart liv för Kullabygdens invånare och företag.
 Höganäs Energi omfattar två bolag – moderbolaget 
 Höganäs Energi AB och dotterbolaget Höganäs  Energi 
 Handel AB. Höganäs Energi AB verkar inom Höganäs 
 kommun och bedriver följande verksamhet: 

• distribuerar el i ett lokalt elnät
• producerar, distribuerar och handlar med fjärrvärme 
• tillhandahåller fibernätet som sträcker sig över hela 

kommunen. 
Dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB bedriver elhandel 
samt tillhandahåller tjänster inom energilösningar. 
 Enligt ägardirektiven för våra två bolag har de som 
huvud sakligt ändamål att tillhandahålla elnät, främja 
distributionen av el och fjärrvärme samt tillhandahålla 
fiber till det öppna stadsnätet. Bolagen ska också integrera 
och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen av 
ett långsiktigt hållbart samhälle. I bolagets ändamål ingår 
även att verka för att en kontinuerligt ökande andel av 
 energiförsörjningen kommer från förnybara källor i enlighet 
med målen i  Höganäs kommuns miljöprogram. Bolagen ska 
drivas affärs mässigt, under iakttagande av de kommunala 
ändamålen med verksamheten och kommunalrättsliga 
principer.

ELNÄT

Pandemin har påverkat oss en del med arbete hemifrån och 
montörer som utgått från hemmet. Trots detta har vi löst 
vår uppgift på samma höga nivå som tidigare år och fått 
verksamheten att rulla på som planerat utan väsentliga, 

 avvikande händelser. Vi har fokuserat mycket på arbetet 
med att gräva ner luftlinjer, för att kunna nå vårt mål att 
alla luftlinjer ska vara borta år 2030. Under året har vi grävt 
ner kablar mot Döshult samt mellan Jonstorp och Björke röd. 
Totalt investerade vi 17,4 mnkr i elnätsverksamheten under 
2021. Några av de större enskilda projekten som genom-
fördes under året är:

• nybyggnationsområdet Stubbarp
• ombyggnaderna av Storgatan och Allégatan 
• möjliggörandet för affärsetablering på Verkstadsgatan
• byte av ställverk i gamla nätstationer

FJÄRRVÄRME 
Genom vårt fjärrvärmenät levererar vi fjärrvärme till 81 villor 
och 174 flerfamiljshus, industrier och lokaler. Villornas energi-
andel är 4 % av den totala försäljningen. Fjärrvärmen används 
med andra ord till största del av näringsidkare i kommunen. 
 Förbrukningen är beroende av utomhustemperaturen och 
2021 var varmare än ett så kallat normalår, men kallare än 
året innan. Detta är en förklaring till ökningen i  försäljning 
som gick från 39,8 GWh under 2020 till 44,7 GWh  under 
2021. Den andra förklaringen till ökningen är att det  anslöt sig 
flera fastigheter till fjärrvärmenätet under året 2021. 
 En ny debiteringsmodell för näringsidkare infördes den för-
sta november. Målet med den nya modellen är att kostnads-
balansera de verkliga produktionskostnaderna mot fakturerade 
energileveranser. Enkelt uttryckt innebär det att när produk-
tionskostnaderna är lägre så faktureras lägre energi pris och 
tvärt om. En annan anledning till den nya debiteringsmodellen 
är att  skapa större effektiviseringsincitament. Den enskilde 
närings idkaren kommer ha större kontroll över sin kostnad till 
följd av sina energieffektiviseringar. Den nya debiteringsmodel-
len är kostnadsneutral för kollektivet fjärrvärmeanvändare.
 Den årliga Nils Holgersson-undersökningen som jämför 
kostnader mellan landets samtliga kommuner, visar att 
vårt fjärrvärmepris är 89 % i förhållande till medelpriset för 
fjärrvärme i Skåne.

VERKSAMHET

Energiomsättning per månad, fjärrvärme (MWh)
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Miljötillstånd
Vår produktionsanläggning för fjärrvärme, PC Svampen, är 
tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Tillståndet medger en 
total installerad tillförd effekt på högst 30 MW. I pannorna 
får Eo1 (lätt eldningsolja), vegetabilisk bioolja eller naturgas 
användas som bränsle. Vi verkar för att framställa energi med 
minimal miljöpåverkan, och under 2021 var andelen åter-
vunnen energi från Höganäs AB 86,6 % och andelen förnybar 
energi 96,2 %. Utöver restenergin sker produktionen huvud-
sakligen med långsiktigt hållbart energislag i form av bioolja. 
Vår miljö påverkan sker främst genom utsläpp till luft i form 
av kol dioxid och kväveoxid.

FIBER
Fibernätet var färdigutbyggt under 2019 och den sista 
efter anslutningskampanjen gjordes under 2021 i Lerberget. 
Responsen var god och många anslöt sig. Cirka 230 efter-
inkopplingar till fibernätet har gjorts under året. Dessa har 
framförallt skett i fastigheter vid ägarbyte där tidigare ägare 
inte hade anslutit sig till fibernätet. Det har generellt varit en 
stor efterfrågan på fiber och en bra uppkoppling under året. 
Vi tror att det till stor del beror på att många har arbetat 
eller studerat hemifrån under pandemin. 
 I december förlängde vi vårt avtal med kommunikations-
operatören Pingday. I och med det nya avtalet kommer 
vi också köpa loss den så kallade aktiva utrustningen i 
fiber nätet. Detta kommer att ge oss större kontroll över 
fiber nätet och utrustningen. På så sätt får vi en större del av 
värdekedjan och möjlighet att utveckla fiberaffären på sikt.
 Efterfrågan på LoRa-sensorer fortsätter att öka, och vi har 
nu en plattform hos kommunen där kommunen och deras 
bolag kan lägga till och hantera sina sensorer. LoRa är en för-
kortning för Long Range, och är en patenterad trådlös digital 
dataöverföringsteknik. Data kan vara  antal besökare, inom-
hustemperatur, badtemperaturer med mera. Kommunen har 
vid årsskiftet cirka 250 sensorer som är levererade från oss. 

ELHANDEL
Under 2021 ökade vår elhandel med 3% sett till antal 
 kunder och med 19 % sett till såld volym. Detta innebär dels 
att vi har fått nya kunder med en elförbrukning över genom-
snittet, och dels att elförbrukningen har ökat generellt. 
 Prissvängningarna på el har varit stora och detta medför en 
risk i förhållande till inköp från elhandelsbörsen Nordpool och 
lönsamhet. Vi har dock en fortsatt bra riskhantering och har 
fått ekonomiskt positiva resultat för elhandel under hela året. 
 Nya, mer strukturerade rapporter är framtagna med 
hjälp av externa experter, för att ge oss större kostnads-
kontroll. Detta är en förutsättning om vi i framtiden ska 
kunna erbjuda flera alternativ för elhandelsavtal. 
 Våra elhandelskampanjer under året har varit lyckade. 

Under det senaste året 
har det tillkommit 12  
nya uttag. Mer än 50  

bilar kan nu ladda samtidigt på 
våra laddnings ställen. 

Dessa tillsammans med nya, attraktiva produkter gör att 
Höganäs Energi Handel AB står väl rustad för framtiden. 

ENERGITJÄNSTER 
Det har tillkommit flera tjänster under året som tillsam-
mans skapar ett stort värde för våra kunder. Många av 
dessa tjänster erbjuder vi genom samarbetsavtal med 
externa samarbetspartners. 
 I april lanserade vi solceller. I samband med detta 
började vi också erbjuda energilagring med batteri och vi 
 förbättrade vårt befintliga erbjudande med privat ladd-
ningsmöjlighet för elbil. Både Höganäs Energi och vår 
samarbetspartner  Solotec har fått anställa mer personal för 
att möta den höga efter frågan. 
 Publika laddstolpar har vi sedan tidigare placerat ut i 
kommunen, och under det senaste året har det tillkom-
mit 12 nya laddningsuttag. Mer än 50 bilar kan nu ladda 
samtidigt på våra laddningsställen. 
 AB Höganäshem, ett av de andra bolagen i kommun-
koncernen, har tagit i bruk en laddbox levererad från oss. 
 Olika alternativ för rådgivning, certifiering och över-
vakningstjänster, samt utbildningar inom energitjänster 
erbjuds genom ett samarbete med AddBrain. Dessa är 
riktade till både privatpersoner och företag, och de första 
kunderna har redan beställt energideklarationer och 
energikartläggning. 



18 Höganäs Energi AB 556440-2401

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

OMVÄRLD
LÅNGA LEVERANSTIDER
De senaste åren har vi sett långa leveranstider på material 
på grund av komponentbrist orsakad av den pågående 
pandemin. Detta kommer troligen att fortsätta en tid 
framöver. I vårt framtida arbete kommer vi på olika sätt 
behöva ta höjd för långa leveranstider. 
 Ett tydligt exempel där vi påverkas av komponent-
bristen är långa leveranstider på elmätare. Detta kan leda 
till att vi behöver ha alternativa lösningar under 2022 för 
att kunna koppla in nya kunder på vårt elnät. Vi ser även 
risk för långa leveranstider av exempelvis transformatorer 
vilket kan leda till att vi framöver behöver planera verk-
samhet och projekt lång tid innan genomförande.  

KONKURRERANDE AKTÖRER
Våra kollegor arbetar snabbt och nya aktörer i branschen 
försöker etablera sig på marknader som vi också verkar 
inom. Solcellsaktörer kommer och går, liksom konsulter 
och andra verksamheter som hjälper våra kunder på ett 
eller annat sätt. Det är nu också möjligt att bygga elnät 
mellan när liggande fastigheter utan elnätsleverantör, 
vilket påför ytterligare en dimension för oss att hantera. 
Vi får allt mer konkurrens på alla våra områden och vi 
behöver ha det med i åtanke framöver. Den nya konkur-
renssituationen kommer att påverka oss. 

ÖKANDE PRISER PÅ RÅVAROR
Vår fjärrvärme produceras av restenergi från Höganäs 
ABs pulvertillverkning. Pulver används bland annat i bil-
industrin. Komponentbrist gjorde så att biltillverkningen 
i världen avstannade under året och Höganäs AB fick då 
liten avsättning för sina produkter, vilket mot slutet av 
året 2021 resulterade i mindre produktion hos dem och 
mindre restenergi till oss. För att kunna leverera tillräck-
ligt med energi i vårt fjärrvärmenät, fick vi då välja alter-
nativa energikällor. Minskningen av tillgång på restenergi 
förväntas bestå en tid framöver.
 En annan konsekvens av mindre restenergi från 
 Höganäs AB, var att den kontrakterade oljemängden var 
för låg och ett nytt kontrakt behövde skrivas. Vi an-
vänder bioolja som alternativ energikälla och priset på 
bioolja fördubblades under hösten. Detta på grund av att 
tillgången på bioolja nästintill blev obefintlig, samtidigt 
som regeringen beslutade att blanda biooljor i fossila 
drivmedel. 

Våra kollegor arbetar 
snabbt och nya aktörer 
i branschen försöker 

etablera sig på marknader som 
vi också verkar inom.

 

STÖRRE EFTERFRÅGAN  
PÅ FJÄRRVÄRME
Elpriserna ökade kraftigt under året, och speciellt under 
hösten sköt priserna i höjden. Fjärrvärmepriset är inte 
lika varierande som elpriset. Detta har lett till att fler har 
fått upp ögonen för fjärrvärme. Vi får fler förfrågningar än 
tidigare om fjärrvärmeanslutningar och intresset ser ut att 
hålla i sig. 
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VÅRA INTERNA PROCESSER ska alltid utföras med en god 
intern kontroll. Vi har beslutat en plan för hur vi ska följa 
upp den interna kontrollen, och i enlighet med den  planen 
har vi under året granskat följande: 
• Debiteringsrutin – har vi rutiner som säkerställer att vi 

fakturerar det vi ska?
• Affärsavtal – har vi uppdaterade avtalsregister och en 

god intern kontroll av avtalsförlängningar och avtals-
efterlevnad?

• Verksamhetssystem för elarbeten – har vi rutiner som 
 säkerställer att alla ärenden dokumenteras och faktureras 
rätt, och är all berörd personal införstådd med rutinerna?

 
I SAMBAND MED riskanalysarbetet som ligger till grund för 
vår interna kontrollplan, direktåtgärdade vi också ett antal 
arbetsrutiner. Bland annat gällande uppföljning av gamla 
kundfordringar, hantering av nya fjärrvärmekunder samt 
backuprutiner i händelse av att kylsystem går sönder. 
 Vår försäljning av solceller sjösattes under 2021. Vi har 
arbetat fram en bra process för att hantera affären, både 

internt och i samarbete med vår underleverantör Solotec. 
Det har varit viktigt för oss att få till ett arbetsflöde som är 
effektivt och säkerställer att vi sköter processen som tänkt. 
Vi har också lagt fokus på att få fram en tydlig och bra 
kommunikation till våra solcellskunder. 
 Omvärlden i allmänhet och energibranschen i synnerhet 
befinner sig i en fas av stor förändring. När vi tittar bakåt 
märks detta tydligt på den verksamhetsutveckling vi har 
haft från elverk till heltäckande energiföretag. Blickar vi 
framåt så ser vi en väg mot att tillhandahålla ännu mer 
bredd med fler kringtjänster för våra kunder. Mycket kom-
mer att behöva göras för att vi tillsammans i branschen ska 
kunna hantera utmaningarna med effektbrist och klimat-
problem. Vi måste ha en verksamhetsutveckling som möter 
förändringarna i vår omvärld. Under året har vi därför tagit 
ett helhetsgrepp om affärsplanen för Höganäs Energi. 
Affärsplanen visar bolagens framtida inriktning och ut-
veckling, med fokus på de kommande tre verksamhetsåren 
(2022 – 2024). Affärsplanen för Höganäs Energi uppdateras 
årligen och beslutas av styrelsen. 

INTERNA PROCESSER 
OCH VERKSAMHETSUTVECKLING
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VERKSAMHETSÅRET 2021 levererade vi resultat som 
översteg både förväntningar i budget och föregående år, 
för både Höganäs Energi AB och dotterbolaget Höganäs 
 Energi Handel AB. Då ska noteras att redan 2020 var ett 
starkt år för våra bolag. De fina resultaten kommer av 
en oväntat hög försäljningsomsättning för både el och 
fjärrvärme. Detta beror dels på lägre utomhustemperatu-
rer än före gående år men vi ser också en pandemieffekt 
där  hemarbete och ’hemester’ driver upp omsättningen 
i en boende- och turismkommun som Höganäs. En god 
 tillgång på restenergi från Höganäs AB höjer resultatet 
ytterligare genom låga kostnader för vår fjärrvärme-
produktion, och antalet nyanslutningar till vårt fibernät 
blev nästan  dubbelt så många som vi hade prognostiserat.

EKONOMISK ANALYS

RISKER OCH RISKHANTERING
Likt de flesta verksamheter är Höganäs Energis verksam-
het utsatt för ett antal risker. När det gäller finansiella 
risker så är koncernen främst exponerad mot följande:

• Risk för volym- och prisförändringar av elpriset för 
 energin till våra nätförluster.

• Risk för ökade kostnader för överliggande nät vid 
extremkyla. 

• Uteblivna leveranser av restenergi för fjärrvärme-
verksamheten. 

Inom vår elhandel ser vi främst risker kopplade till elpris, 
volym och områdespris.  
 För att hantera de risker vi exponeras för gör vi ett 
antal åtgärder. Den allra viktigaste är att hela tiden 
arbeta med våra processer och rutiner så att de innehåller 
kontroll moment som fångar upp risker. Vi arbetar med en 
strukturerad uppföljning av den interna kontrollen för att 
säkerställa detta. Inom elhandeln görs löpande mycket 
noggranna uppföljningar för att säkra oss mot riskerna 
kopplade specifikt till den verksamheten.  
 Höganäs Energis intäkter och kassaflöde är i stor ut-
sträckning marginellt påverkade av förändringar i mark-
nadsmässiga räntor.  
 När det gäller kreditrisker så är exponeringen för 

1   De obeskattade reserverna räknas som eget kapital efter avdrag för 
aktuell skattesats.
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SOLIDITET
Det goda resultatet innebär att 2021 års avkastning (före 
skatt och bokslutsdispositioner) på eget kapital 1 är 15 % 
för Höganäs Energi AB och 33 % för Höganäs Energi 
 Handel AB. Gott resultat och god likviditet gjorde att vi 
2021 valde att betala av ett lån på 40 mnkr. Detta höjde 
den redan goda soliditeten i koncernen ytterligare ett 
snäpp till 56 % och vi ligger därmed väl över målet i vårt 
ägardirektiv som anger en soliditet på 35 %.

INVESTERINGAR
Totalt investerade koncernen 33,4 mnkr i anläggnings-
tillgångar under året 2021. Dessa fördelar sig enligt 
tabellen nedan:

INVESTERINGAR I  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021, MNKR

Mottagning – fördelningsstationer 0,1

Nätstationer 3,0

Högspänningsledningar 4,1

Lågspänningsledningar 5,4

Mätinsamling 4,7

Fibernät 3,2

Fjärrvärmenät 1,9

Tillbyggnad av verksamhetens lokaler 9,7

Fjärrvärmenät 1,2
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Diagrammet visar resultat efter finansiella poster, med justering för 
poster av engångskaraktär som stör jämförelser mellan åren. År 2021 hade 
 Höganäs  Energi sådana poster i form av en justering av pensionsskulden 
som gav en positiv resultatpåverkan om 5,5 mnkr samt en försäljning av 
obrukade  utsläppsrätter som gav en intäkt på 3 mnkr. År 2020 återfördes 
tidigare nedskrivningar på 17,1 mnkr och vi fick en intäkt på 17,6 mnkr efter 
en förlikning med Öresundskraft AB kopplat till ett strömavbrott år 2018.
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 Höganäs Energi begränsad och består i huvudsak av kredit-
risk gentemot kund. Koncernen har dock ett stort antal kun-
der som vanligen faktureras mindre belopp per faktura vid 
ett flertal tillfällen per år, vilket minskar vår totala kreditrisk. 

Koncernen har under en lång period haft en mycket god 
likviditet. För att säkra att vi även fortsättningsvis undviker 
likviditetsrisk, följer vi löpande upp vårt kassaflöde och 
 likviditet i förhållande till investeringsbehov. 

ELNÄT
Vår elnätsverksamhet gör ett mycket gott rörelseresultat för 
året 2021 på hela 29,8 mnkr. Detta överstiger våra förvänt-
ningar. Det som i allt väsentligt har drivit upp resultatet är 
försäljningsvolymerna - vi har levererat mer el under året än 
förväntat. Detta driver förstås upp både intäkter och kostna-
der men marginalen ger en direkt koppling mellan volym och 
resultat.  De höga försäljningsvolymerna kan delvis förklaras 
med att temperaturen i början av året var kallare än före-
gående år. Vi tror också att vi ser en pandemieffekt. Att våra 
kunder har varit hemma i markant större utsträckning än 
 normalt. Arbete hemifrån och semester på hemmaplan leder 
till större elförbrukning i hemmen. Detta förstärks i en kom-
mun som Höganäs som är en klassisk boendekommun.

FIBER
Affärsområde fiber hade ett bra år 2021 med en fram-
gångsrik flerfamiljskampanj som lett till nya avtal med 
flerfamiljshus. Affärsområdet gör ett rörelseresultat på 8,0 
mnkr för året 2021. Detta är ett bra resultat. Vi hade under 
året markant fler anslutningar till fibernätet än förväntat, 
varav flera till ordinarie pris istället för kampanjpris, vilket 
drev upp intäkterna. 

FJÄRRVÄRME
Fjärrvärmeverksamheten har totalt sett över året haft en 
god tillgång på restenergi, även om den minskade markant 
under årets sista två månader. Tack vare detta förbrukade 
vi ingen bio-olja under perioden mars – augusti, vilket ger 
låga kostnader för produktionen. Vi når ett rörelseresultat 
för affärsområdet på 12,3 mnkr för året 2021. Resultatet 
överträffar våra förväntningar, mycket tack vare den goda 

tillgången på restenergi och de därav låga produktions-
kostnaderna. Utöver detta har vi på intäktssidan en 
jäm förelsestörande post på 3 mnkr från försäljning av 
 obrukade utsläppsrätter som går utöver budget.  

ELHANDEL
Elhandeln går bra och vi ökar sakta men säkert antalet 
 aktiva elhandelskunder. Vi upplever också ett ihållande 
stort tryck på installation av solceller och batterier hos våra 
kunder. Rörelseresultatet för 2021 landar på 2,3 mnkr vilket 
är 0,3 mnkr mindre än föregående år. De höga elpriserna på 
marknaden har drivit upp både intäkter och kostnader. Efter-
som vi jobbar med fasta påslag gentemot kund gör vi ingen 
direkt vinning på höga marknadspriser. Det som är resultat-
drivande inom vår elhandel är volymer. Vi hade under 2021 
en större försäljningsvolym än beräknat och detta är den 
huvudsakliga förklaringen till det goda resultatet.

Koncernresultat 2021 före bokslutsdispositioner,  
52,8 mnkr fördelat per verksamhetsområde

Elnät

Fiber

Fjärrvärme

Elhandel

Övrigt

2021 2020 2019 2018 2017
Moderbolag Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag Koncern

Nettoomsättning, tkr  168 576  243 377 157 095 182 297 160 343 191 545 165 323 193 784 145 023 161 517
Resultat efter 
finansiella poster, tkr  50 472  52 773 74 783 77 345 43 224 45 060 35 716 36 168 34 075 35 314

Räntabilitet på totalt 
kapital, % 9 9 13 14 8 9 8 8 9 9

Räntabilitet på eget 
kapital, % 15 16 25 25 17 18 16 16 17 18

Kassalikviditet, % 230 192 147 148 241 230 165 165 282 267
Soliditet, % 58 56 53 53 49 49 50 50 50 50

EKONOMISKT RESULTAT DE SENASTE FEM ÅREN FÖR BÅDE MODERBOLAG OCH KONCERN
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FRAMTIDA UTVECKLING

ELNÄT 
Vi kommer fortsätta enligt vår plan att gräva ner våra 
 luftlinjer, och senast 2030 ska alla luftlinjer vara borta. 
 Nya transformatorer till vår station Smedstorp är 
 beställda och beräknas komma på plats under våren 2022. 
Vi ska också hitta en ny plats för vår fördelningsstation i 
 Jonstorp så att vi kan flytta ut denna från villakvarteret.
 Ett pilotprojekt för värmepumpar som startar i januari 
2022, ska utvärderas. Projektet görs tillsammans med 
företaget Easyserv och går ut på att styra kunders värme-
pumpar efter timpris på Nordpool samt när vi har effekt-
toppar i vårt elnät.

FJÄRRVÄRME
Tillsammans med tillvaratagande av mer restenergi så är 
det viktigt att fjärrvärmeproduktionen är så effektiv som 
möjligt. Både ur ett miljömässigt men också ur ett eko-
nomiskt perspektiv. Vi planerar att införskaffa en tilläggs-
modul till mätinsamlingssystemet som kommer kunna 
hjälpa till att få bättre översikt av nätet. Vi kommer också 
se över möjligheterna att kunna effektreglera kundernas 
anläggningar. Dessa två åtgärder kommer effektivisera 
nyttan i fjärrvärmenätet.
 Vi passar också på att framhäva fjärrvärme som ett 
gynnsamt alternativ vid förtätning i centralorten, samt vid 
planering av nya bostadsområden. 

FIBER
Vi kommer under kommande år att tillhandahålla en 
 internettjänst som nu går under projektnamnet ”Kullanet”. 
 Vi kommer även att anställa en person, en ”fiberhjälpa-
re”, som ska hjälpa våra kunder att använda fiber. Det är i 
dag cirka tusen kunder som har anslutit sig till fibernätet 
utan att använda det. 
 Tillsammans med kommunen ska vi starta flera LoRa- 
projekt, det gäller allt ifrån vård och omsorg till upp-
kopplade soptunnor.

ELHANDEL
Vi fortsätter att ha fokus på lönsamhet och trygghet trots 
stora svängningar i elpriset. En del i detta är också att se på 
riskhantering och hur kundernas elförbrukning varierar över 
dygnet. Elhandel vill bli en ännu viktigare del för de kunder 
som väljer att köpa energitjänster från oss. Kunder som har 
flera produkter från oss blir totalkund med de fördelar som 
det kan innebära. 

ENERGITJÄNSTER
Vi har stora möjligheter i de energitjänster som vi redan 
tagit fram. Dessa kan dock utvecklas ytterligare och vi ser 
behov av att framöver kunna erbjuda fler energitjänster än 
de vi har idag. Det är med energitjänster vi ökar förtroendet 
och affärerna med våra kunder. 

I VÅR AFFÄRSPLAN har vi strategier och planer för hur vi på 
bästa sätt ska uppfylla vårt uppdrag framöver:

Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och 
hållbart liv för Kullabygdens invånare, företag och be-
sökare. Vi tillhandahåller en helhetslösning med pålitlig 
infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommu-
nikation. Vi blickar hela tiden framåt mot nya sätt att för-
bättra livet i Kulla bygden. Ledstjärnorna som genomsyrar 
vårt förhållningssätt och dagliga arbete är: Hjälpsamhet, 
Engagemang och Glädje. Vi har stark lokal förankring 
och ska vara det självklara valet i Kullabygden.

Framför oss ser vi utmaningar i rådande effektbrist, höga 
elpriser samt konsekvenser av pågående pandemi. Vi kom-
mer också påverkas mycket av den snabba digitaliseringen. 
Dels påverkar den oss tekniskt i vårt dagliga arbete, vilket 
ger nya kompetensbehov. Men framför allt medför digitali-
seringen nya beteenden och förväntningar hos våra kunder. 

Vi ser ökad efterfrågan på kringtjänster, helhetslösningar 
och flexibilitet.
 Bolagets övergripande strategier för att hantera den 
förväntade utvecklingen är följande:
• Fokusera, i allt vi gör, på att leverera hållbarhet för 

Kullabygden.
• Erbjuda våra kunder helhetslösningar med snabb 

 personlig service och hög teknisk kompetens.
• Säkerställa god soliditet och avkastning. På så sätt kan 

vi finansiera merparten av våra investeringar med egna 
medel. Detta ger oss utrymme att långsiktigt utveckla 
verksamheten och hålla oss i framkant med bibehållen 
stark ekonomi. Det gör oss till en stabil och pålitlig part 
gentemot våra kunder.

• Ta tillvara det lilla bolagets flexibilitet. Omvärlds-
bevaka, lyssna in kunderna och anpassa oss därefter.

• Kompensera det vi saknar i den egna, mindre organisa-
tionen genom att aktivt söka strategiska, externa 
samarbeten.

SPECIFIKT FÖR VÅRA OLIKA AFFÄRSOMRÅDEN: 
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RESULTATDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserade vinstmedel 18 065 148 kronor 

Årets vinst 17 959 085 kronor 

Summa 36 024 233 kronor 

Styrelsen föreslår att:

Till ägaren utdelas 7 000 000 kronor 

I ny räkning överförs 29 024 233 kronor 

Summa 36 024 233 kronor 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelning-
en är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3§ aktiebo-
lagslagen och att den är försvarlig med hänsyn till de krav 
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken 
på det egna kapitlet, bolagets konsolideringsbehov, likvi-
ditet och ställning i övrigt. Resultatet av årets verksamhet 
samt bolagets ställning per den 31 december 2021 framgår 
av efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödes-
analys och noter. 
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RESULTATRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Not 2021 2020 2021 2020

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2 243 377 182 297 168 576 157 095

Aktiverat arbete för egen räkning 4 416 5 232 4 416 5 232

Övriga rörelseintäkter 3 11 718 24 603 11 566 25 630

259 511 212 132 184 558 187 957

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -112 933 -61 908 -42 242 -41 531

Övriga externa kostnader 5 -29 313 -26 249 -27 619 -25 201

Personalkostnader 6 -26 785 -30 119 -26 785 -30 119

Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella anläggningstillgångar -36 372 -15 073 -36 116 -14 884

Övriga rörelsekostnader -120 – -120 ––

-205 523 -133 349 -132 882 -111 735

RÖRELSERESULTAT 4, 7 53 988 78 783 51 676 76 222

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 – 15 – 14

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 215 -1 453 -1 204 -1 453

-1 215 -1 438 -1 204 -1 439

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 52 773 77 345 50 472 74 783

Bokslutsdispositioner 10 – – -30 460 -62 891

RESULTAT FÖRE SKATT 52 773 77 345 20 012 11 892

Skatt på årets resultat 11 -4 831 -4 635 -4 474 -4 221

Uppskjuten skatt -3 971 -12 961 2 421 124

ÅRETS RESULTAT 43 971 59 749 17 959 7 795

EKONOMISK REDOVISNING

tkr
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immatriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 12 3 026 4 115 3 026 4 115

Goodwill 13 601 1 203 601 1 203

3 627 5 318 3 627 5 318

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 3 436 3 650 3 436 3 650

Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 11 382 1 095 11 382 1 095

Distributionsanläggningar 16 425 885 401 290 425 050 400 235

Inventarier, verktyg och utrustning 17 3 022 3 066 3 022 3 066

Pågående nyanläggningar 18 12 435 48 407 12 435 48 407

456 160 457 508 455 325 456 453

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 – – 1 000 1 000

Andra långfristiga fordringar 38 38 38 38

Uppskjuten skattefordran 23 2 173 – 2 173 –

2 211 38 3 211 1 038

Summa anläggningstillgångar 461 998 462 864 462 163 462 809

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 2 237 1 998 2 237 1 998

2 237 1 998 2 237 1 998

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 38 816 28 549 36 408 28 549

Aktuell skattefordran – 257 – 560

Övriga fordringar 14 560 1 453 12 828 1 453

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 37 098 19 893 17 949 15 627

90 474 50 152 67 185 46 189

Kassa och bank 55 143 68 842 49 453 64 862

Summa omsättningstillgångar 147 854 120 992 118 875 113 049

SUMMA TILLGÅNGAR 609 852 583 856 581 038 575 858

EKONOMISK REDOVISNING

tkr
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BALANSRÄKNING

Förändring av eget kapital, tkr

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 21 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

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 18 065 24 270

Årets resultat 17 959 7 795

36 024 32 065

Annat eget kapital inkl. årets resultat 325 901 295 930

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 338 809 308 838

338 809 308 838 48 715 44 756

Obeskattade reserver 22 357 780 327 320

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 1 260 6 851 1 260 6 851

Uppskjuten skatteskuld 23 73 950 67 805 – 247

75 210 74 656 1 260 7 098

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 24 120 000 120 000 120 000 120 000

120 000 120 000 120 000 120 000

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 25 – 40 000 – 40 000

Leverantörsskulder 12 995 8 916 9 621 8 736

Skulder till koncernföretag 2 541 1 326

Skatteskuld 553 – 3 –

Övriga skulder 33 092 20 515 33 015 20 352

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 29 193 10 931 8 103 6 270

75 833 80 362 53 283 76 684

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 609 852 583 856 581 038 575 858

KONCERNEN

Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 2021-01-01 5 000 – 303 838 308 838

Utdelning – -14 000 -14 000

Årets resultat 43 971 43 971
Utgående balans 2021-12-31 5 000 0 333 809 338 809

MODERFÖRETAGET
Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 2021-01-01 5 000 7 691 – 32 065 44 756

Utdelning – -14 000 -14 000

Årets resultat 17 959 17 959
Utgående balans 2021-12-31 5 000 7 691 0 36 024 48 715

EKONOMISK REDOVISNING

tkr
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Not 2021 2020 2021 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 53 988 78 783 51 676 76 222

 Avskrivningar 36 372 32 181 36 116 14 884

 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 27 -5 471 -16 844 -5 471 264

84 889 94 120 82 321 91 370

Erhållen ränta – 15 – 14

Erlagd ränta -1 215 -1 453 -1 204 -1 453

Betald inkomstskatt -4 018 -658 -3 909 -563

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 79 656 92 024 77 208 89 368

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av varulager -239 -198 -239 -198

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -40 579 -4 200 -21 556 -3 203

Ökning (-) (/ minskning (+) av rörelseskulder 34 918 -794 16 596 -63

Kassaflöde från den löpande verksamheten 73 756 86 832 72 009 85 904

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – -1 309 – -1 309

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33 455 -52 938 -33 418 -53 046

Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 455 -54 247 -33 418 -54 355

Finansieringsverksamheten

    Amortering av lån -40 000 – -40 000 –

    Utbetald utdelning -14 000 -7 000 -14 000 -7 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54 000 -7 000 -54 000 -7 000

Årets kassaflöde -13 699 25 585 -15 409 24 549

Likvida medel vid årets början 68 842 43 257 64 862 40 313

Likvida medel vid årets slut 55 143 68 842 49 453 64 862

tkr
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NOTER & REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
 Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning ( K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år, utöver vad som anges nedan.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid 
upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samt-
liga dotterföretag fram till och med 31 december 2021. Dotterföretag är 
företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den 
driftsmässiga och finansiella styrningen.

Resultaträkning
Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, 
dvs. försäljning och distribution av el och värme, försäljning av elhandel, 
anslutningsavgifter fiber, andra anslutningsavgifter samt andra intäkter 
såsom entreprenadavtal. Samtliga intäkter värderas till det belopp som 
 influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn rabatter och efter avdrag för 
moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.  

Försäljning och distribution av energi 
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. 

Aktiverat arbete för egen räkning 
Avser arbetade timmar . Projektredovisning tillämpas. Timpriset är 
 beräknat på kostnader för arbetslön, jour- och beredskapsersättning, 
 sociala avgifter, handverktyg, tvätt och arbetsledning m.m. Detta 
 inkluderas i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter som klassificeras som omsättningstillgångar värderas 
enligt lägsta värdets princip och åsätts anskaffningsvärde noll. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.  

Erhållna utdelningar 
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställs.
 
Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bil-
ersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader 
från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och 
kostnadsförs löpande.

Pensioner 
Koncernen har avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den 
period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för  förpliktelsen. 
För förmånsbestämda pensionsplaner tillämpas de förenklingsregler 
som finns i BFNAR 2012:1. Pensionspremierna för de  förmånsbestämda 
pensions planerna redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att 
 avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 

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

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 
tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskriv-
ningarna beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 
fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. Rättigheter som är baserad på 

avtal skrivs av över avtalstiden. Mark har inte någon begränsad nyttjande-
period och skrivs därför inte av. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 10 år
Anslutningsavgift/utvinning av restenergi 10 år
Naturgasanslutning  10 år
Övriga immateriella anläggningstillgångar   5 år
Licenser   5 år

Materiella anläggningstillgångar 
ADB utrustning   3 år
Utrustning och instrument opto    3 år
Transportmedel och maskiner   5 år
Övriga inventarier 10 år
Värme- och elmätare 10 år
Eldistributionsanläggningar exkl transformatorer 20 år
Produktionsanläggningar 20 år
Optonät 20 år
Kundanläggningar fjärrvärme 20 år
Transformatorer 30 år
Byggnader och mark 30 år
Distributionsnät fjärrvärme 30 år
 

Balansräkning  

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Goodwill 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. 

Borttagande från balansräkningen
Immateriell och materiell anläggningstillgång tas bort från balans-
räkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekono-
miska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av 
tillgången. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnads-
förs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hän-
förbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 
Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, 
installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Anskaffnings-
värdet reduceras med offentligt bidrag som erhållits för förvärv av 
anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp 
på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika 
nyttjande period. Reparation och underhåll kostnadsförs löpande.

Finansiella instrument
Allmänna principer
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i  balansräkningen 
när koncernen blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. 
 Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas 
upp när motparten har utfört sin prestation och företaget har härmed 
en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. 
 Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över 
rättigheterna. Detsamma gäller för en del av en finansiell tillgång. En 
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell 
skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Not 1   Redovisnings- och värderingsprinciper
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Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta 
betalningar eller betalningar som går attfastställa med belopp. Fordringar 
uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt 
till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. 
Kundfordringar och liknande fordringarvärderas till upplupet anskaffnings-
värde. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta.
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kost-
nader.

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas 
till nominellt belopp.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga 
till inköpet.

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

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat. Aktuell skatt värderas till det sannolika belop-
pet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen. 

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

Skulder 
Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier 
Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier uppkommer i takt med 
försäljning. Skulden värderas till samma värde som anskaffade rättigheter. 
Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier redovisas som en kortfristig 
skuld.
 

Övrigt
Säkringsredovisning 
Inköp av elhandelsvolym 
Elförsäljningsvolymer som säljs till fastpris till slutkund säkras framåt i 
tiden till respektive avtalsperiodsslut. Syftet med säkringen är att skydda 
bolaget mot variationer i elpris på spotmarknaden och denna redovisas i 
ett separat säkringsdokument.

Inköp av nätförlust 
Vid inköp av energi för att täcka nätförlust har bolaget valt att säkra ca 
80% av volymen för att minska bolagets risk för ökade elspotpriser på 
Nordpool. 
Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, 
avvecklas eller löses in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren 
för säkringsredovisning. 
Det är bolagets uppfattning att den tillämpade säkringsstrategin bedöms 
effektiv. 

Likvida medel 
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker. I likvida 
medel ingår företagets tillgodohavande på koncernens koncernkonto. 

Leasing 
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Låneutgifter 
Samtliga låneutgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de hänför 
sig till. 

Eventualförpliktelser 
Höganäs Energi AB har inga eventualförpliktelser eller några ställda säker-
heter. 

Nedskrivningar 
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga 
fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet 
defineras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningarna som till-
gången genererar. Tidigare gjord nedskrivning återförs, om det inte längre 
finns skäl för denna. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse 
som ett resultat av inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det 
går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. 

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital 
Resultat efter finansiella poster, dividerat med eget kapital inklusive 
obeskattade reserver minskade med aktuell skattesats.

Räntabilitet på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster, dividerat med eget kapital inklusive 
obeskattade reserver minskade med aktuell skattesats.

Räntabilitet på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster, dividerat med eget kapital inklusive 
obeskattade reserver minskade med aktuell skattesats.

Kassalikviditet 
Förhållandet mellan kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder.

Soliditet
Förhållandet mellan eget kapital, inklusive obeskattade reserver minskade 
med aktuell skattesats, och totala tillgångar. 

Väsentliga uppskattningar och bedömningar 
Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företags-
ledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor 
till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och 
skulder i framtiden. Det görs också bedömingar som har betydande effekt 
på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.  
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och 
andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår 
tydligt från andra källor. 
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att 
avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av 
ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen 
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. 
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 
Koncernen har stora värden redovisade i balansräkningen avseende 
immateriella och främst materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för 
nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i 
koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom 
beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskost-
nader. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende 
framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempel-
vis avkastningskrav.
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Sociala kostnader
Styrelse och verkställande 
direktör 1 891 1 458 1 891 1 458

Övriga 2 619 8 505 2 619 8 505
Summa sociala kostnader 4 510 9 963 4 510 9 963
varav pensionskostnader 2 206 3 643 2 206 3 643

Av pensionskostnader avser 1.456 tkr  ( 1.068) , gruppen styrelse och VD.

Kapitalvärde av 
pensionsutfästelse
Fd VD – 4 965 – 4 965
Summa 0 4 965 0 4 965

Avgångsvederlag m m 
VD-avtal är utformat som 
tillsvidareförordnande. Vid 
VDs egen uppsägning utgår 
lön under uppsägningstiden, 
som är sex månader. Vid 
uppsägning från bolagets 
sida gäller arton månaders 
uppsägningstid med lön.

Medelantalet anställda
Kvinnor 17 15 17 15
Män 23 23 23 23
Totalt 40 38 40 38

Könsfördelning i styrelse 
och företagsledning (antal)
Styrelse
Kvinnor 1 1
Män 4 4
Totalt 5 5

Övriga ledande 
befattningshavare
Kvinnor 2 1
Män 5 6
Totalt 7 7

Not 7   Rörelseresultat
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Resultat per 
verksamhetsområde 2021 2020 2021 2020
Elnät
Intäkter 117 090 125 950 117 090 125 950
Kostnader -87 316 -84 156 -87 316 -84 156
Resultat 29 774 41 794 29 774 41 794

Fiber
Intäkter 28 669 27 980 28 669 27 980
Kostnader -20 692 -2 519 -20 692 -2 519
Resultat 7 977 25 461 7 977 25 461

Fjärrvärme
Intäkter 33 987 29 132 33 987 29 132
Kostnader -21 695 -20 325 -21 695 -20 325
Resultat 12 292 8 807 12 292 8 807

Elhandel
Intäkter 84 615 31 426 – –
Kostnader -82 303 -28 865 – –
Resultat 2 312 2 561 0 0

Övriga externa arbeten
Intäkter 4 812 4 895 4 812 4 895
Kostnader -3 179 -4 735 -3 179 -4 735
Resultat 1 633 160 1 633 160

Not 2   Nettoomsättning
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning  
per verksamhetsgren
Elförsäljning 74 801 25 202 – –
Elnät 104 386 98 311 104 386 98 311
Fjärrvärme 30 372 27 591 30 372 27 591
Fiber 20 271 18 165 20 271 18 165
Anslutningsavgifter fiber 7 291 9 086 7 291 9 086
Anslutningsavgifter elnät 6 167 2 594 6 167 2 594
Anslutningsavgifter fjärrvärme 89 1 347 89 1 347
Nettoomsättning 243 377 182 296 168 576 157 094

Not 3   Övriga rörelseintäkter
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Gatubelysning 2 083 4 449 2 083 4 449
Övriga externa arbeten 1 224 446 1 224 446
Övrigt 8 411 19 708 8 259 20 735
Övriga rörelseintäkter 11 718 24 603 11 566 25 630

Not 4    Inköp och försäljning mellan koncernföretag
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Försäljning – – 1 350 1 104
Inköp – – 8 312 6 147
Summa – – 9 662 7 251

Operationell leasing
Koncernen hyr Tjörröd 6:12 på Verkstadsgatan 13 i Höganäs  
av Teknik & Fastighetsförvaltningen på Höganäs kommun. 
Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 1.580.160 kronor. 
Hyreskontrakt på Tjörröd 6:12 t.o.m 2030-04-30.
Uppsägning 12 månader, annnars automatisk förlängning 5 år.
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020

Inom 1 år 1 728 1 625 1 728 1 625
1-5 år 6 912 6 500 6 912 6 500
Senare än 5 år 6 912 8 125 6 912 8 125
Summa 15 552 16 250 15 552 16 250

Ersättning till revisorer
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 100 100 100 100
Annan revisionsverksamhet 25 25 25 25
Övriga tjänster 96 65 96 65
Summa 221 190 221 190

Not 6   Löner och ersättningar

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Löner och ersättningar  
till anställda 2021 2020 2021 2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande 
direktör 1 583 1 436 1 583 1 436

Övriga anställda 19 929 18 111 19 929 18 111
Summa löner och andra 
ersättningar 21 512 19 547 21 512 19 547

Not 5   Övriga externa kostnader

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
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Not 8    Övriga ränteintäkter och liknande resultat poster
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter  
från övriga företag – 15 – 14

Summa 0 15 0 14

Not 9    Räntekostnader och liknande  resultatposter
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Räntekostnader  
till övriga företag -580 -764 -569 -764

Kommunal borgensavgift -635 -689 -635 -689
Summa -1 215 -1 453 -1 204 -1 453

Not 10    Bokslutsdispositioner
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Överavskrivningar – – -23 260 -56 391
Koncernbidrag – – – –
Återföring p-fond – – – –
Avsättning till 
Periodiseringsfond – – -7 200 -6 500

Summa 0 0 -30 460 -62 891

Not 11    Skatt på årets resultat
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Aktuell skatt 4 831 4 635 4 474 4 221
Justering avseende tidigare år – – – –
Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader 3 971 12 961 -2 421 -124

Summa 8 802 17 596 2 053 4 097

Genomsnittlig effektiv 
skattesats 16,7% 22,8% 10,3% 34,5%

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 52 773 77 345 20 012 11 892
Skatt enligt gällande skattesats 
(20,6%, 21,4%) 10 871 16 551 4 122 2 545

Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla 
kostnader 221 243 221 242

Återförd nedskrivning – 1 305 – 1 305
Skatt periodiseringsfond 7 – 7 –
Återläggning avskrivning 124 129 124 129
Nyttjat skattemässigt 
underskott – – – –

Koncern elimineringar 
obeskattad reserver -6 392 -13 593 – –

Redovisad skatt 4 831 4 635 4 474 4 221
Effektiv skattesats -9,0% 6,0% -22,0% 35,5%

Not 12   Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 39 246 35 653 38 806 35 213

Inköp – 3 593 – 3 593
Försäljningar/utrangering -175 – -175 –
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 39 071 39 246 38 631 38 806

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -35 131 -34 391 -34 691 -33 954

Årets avskrivningar -968 -740 -968 -737
Försäljning/utrangering 54 – 54 –
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -36 045 -35 131 -35 605 -34 691

Redovisat värde 3 026 4 115 3 026 4 115

Not 13    Goodwill
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 015 6 015 6 015 6 015

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 015 6 015 6 015 6 015

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -4 812 -4 210 -4 812 -4 210

Årets avskrivningar -602 -602 -602 -602
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -5 414 -4 812 -5 414 -4 812

Redovisat värde 601 1 203 601 1 203

Not 14    Byggnader och mark
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 944 7 944 7 944 7 944

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 944 7 944 7 944 7 944

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -4 294 -4 081 -4 294 -4 081

Årets avskrivningar -214 -213 -214 -213
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -4 507 -4 294 -4 507 -4 294

Redovisat värde 3 436 3 650 3 436 3 650

Not 15    Förbättringsutgifter på annans fastighet
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 264 2 264 2 264 2 264

Inköp 10 487 – 10 487 –
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 751 2 264 12 751 2 264

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -1 168 -1 055 -1 168 -1 055

Årets avskrivningar -201 -113 -201 -113
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 369 -1 168 -1 369 -1 168

Redovisat värde 11 382 1 096 11 382 1 096

Not 16    Distributions anläggningar
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Eldistributionsanläggningar
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 393 526 382 705 392 285 382 705

Årets investeringar 47 324 10 821 47 287 9 580
Försäljning/utrangering -22 567 – -22 567 –
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 418 283 393 526 417 005 392 285

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -239 345 -226 746 -239 159 -226 746

Årets avskrivningar -15 953 -12 599 -15 696 -12 413
Försäljning/utrangering 22 567 – 22 567 –
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -232 731 -239 345 -232 288 -239 159

Redovisat värde 185 552 154 181 184 716 153 126

Fibernät
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 249 722 245 469 249 722 245 469

Årets investeringar 3 697 4 253 3 697 4 253
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 253 419 249 722 253 419 249 722

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -68 816 -56 834 -68 816 -56 834

Årets avskrivningar -12 051 -11 982 -12 051 -11 982
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Not 18    Pågående nyanläggningar
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 48 407 17 256 48 407 17 256

Årets aktivering -69 429 -19 831 -69 392 -19 831
Inköp 33 457 50 982 33 420 50 982
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 435 48 407 12 435 48 407

Redovisat värde 12 435 48 407 12 435 48 407

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -80 867 -68 816 -80 867 -68 816

Ingående nedskrivningar 0 -17 108 0 -17 108
Årets nedskrivningar, 
återföring 0 17 108 0 17 108

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0

Redovisat värde 172 552 180 906 172 552 180 906

Distributionsnät Fjärrvärme 104 133 99 265
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 104 133 99 265 6 768 4 868

Årets investeringar 6 768 4 868 -4 047 –
Utrangering/försäljning -4 047 – 106 854 104 133
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 106 854 104 133 106 854 104 133

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -44 672 -41 054 -44 672 -41 054

Årets avskrivningar -4 009 -3 618 -4 009 -3 618
Återförd avskrivning 4 047 – 4 047 –
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -44 634 -44 672 -44 634 -44 672

Redovisat värde 62 220 59 461 62 220 59 461

Kraftvärmeanläggning
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 23 584 23 584 23 584 23 584

Årets investeringar – – – –
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 23 584 23 584 23 584 23 584

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -16 842 -15 662 -16 842 -15 662

Årets avskrivningar -1 181 -1 180 -1 181 -1 180
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -18 023 -16 842 -18 023 -16 842

Redovisat värde 5 561 6 742 5 561 6 742

Bokfört värde totalt 
anläggningar 425 885 401 290 425 050 400 235

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020

Not 17    Inventarier, verktyg och utrustning
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Transportmedel
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 496 7 496 7 496 7 496

Inköp 944 – 944 –
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 440 7 496 8 440 7 496

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -6 274 -5 756 -6 274 -5 756

Årets avskrivningar -574 -518 -574 -518
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 848 -6 274 -6 848 -6 274

Redovisat värde 1 592 1 222 1 592 1 222

Maskiner / IT-utrustning
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 681 6 619 6 681 6 619

Inköp 207 62 207 62
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 888 6 681 6 888 6 681

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -5 674 -5 258 -5 674 -5 258

Årets avskrivningar -417 -416 -417 -416
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 091 -5 674 -6 091 -5 674

Redovisat värde 797 1 007 797 1 007

Utrustning och instrument 
Fiber
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 970 970 970 970

Inköp 0 0 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 970 970 970 970

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -902 -890 -902 -890

Årets avskrivningar -12 -12 -12 -12
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -914 -902 -914 -902

Redovisat värde 56 68 56 68

Inventarier
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 476 2 627 3 476 2 627

Inköp – 849 – 849
Försäljning/utrangering -2 342 – -2 342 -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 134 3 476 1 134 3 476

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -2 706 -2 519 -2 706 -2 519

Årets avskrivningar -193 -187 -193 -187
Försäljning/utrangering 2 342 – 2 342 –
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -557 -2 706 -557 -2 706

Redovisat värde 577 770 577 770

Summa inventarier, verktyg 
och utrustning 3 022 3 067 3 022 3 067

Årets investeríngar
Licenser – 3 593 – 3 593
Transportmedel 945 – 945 –
Övriga inventarier – 849 – 849
Förbättringar på annans 
fastighet 10 487 – 10 487 –

Laddstolpar 37 1 241 – –
Maskiner, IT-utrustning 207 62 207 62
Anläggningar
Mottagnings-och 
fördelningsstationer – 1 428 – 1 428

Högspänningsledningar 2 471 4 602 2 471 4 602
Transformator- och 
nätstationer 2 627 1 131 2 627 1 131

Lågspänningsledningar 10 277 2 420 10 277 2 420
Mätning 31 913 – 31 913 –
Fiberkabelnät 3 697 4 253 3 697 4 253
Distributionsnät Fjv 6 768 4 868 6 768 4 868
Summa investeringar 
materiella tillgångar 69 429 24 447 69 392 23 206

Beloppen under årest investeringar är det som är färdigställt  
och aktiverat för avskrivning

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
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Not 23    Uppskjuten skatteskuld
2021 2020

Temporär skillnad Uppskjuten fordran Uppskjuten skuld Temporär skillnad Uppskjuten fordran Uppskjuten skuld
KONCERNEN
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 344 080 70 880 320 820 66 089
Periodiseringsfonder 14 900 3 069 7 130 1469
Övriga temporära skillnader
Goodwill 601 – 124 1 203 – 247
Skattereduktion inventarier 2 297 –
Delsumma 2 297 74 074 – 67 805
Kvittning -124 -124 – –
Redovisat värde 2 173 73 950 67 805

MODERFÖRETAGET
Goodwill 601 – 124 1 203 – 247
Skattereduktion inventarier 2 297 –
Delsumma 2 297 124 – 247
Kvittning -124 -124 – –
Redovisat värde 2 173 0 – 247

Not 24    Långfristiga skulder
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Förfallotidpunkt från 
balansdagen:
Mellan 1 och 5 år 70 000 70 000 70 000 70 000
Mellan 5-10 år 50 000 50 000 50 000 50 000
Redovisat värde 120 000 120 000 120 000 120 000

Anläggningslån
Kommuninvest 114726 35 000 35 000 35 000 35 000
Kommuninvest 114727 50 000 50 000 50 000 50 000
Kommuninvest 127203 35 000 35 000 35 000 35 000

120 000 120 000 120 000 120 000

Not 25    Kortfristiga skulder till kreditinstitut
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Lån Kommuninvest 91504 – 40 000 – 40 000
Lån 91504 är amorterat

Not 26    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Upplupna personalkostnader 1 839 1 922 1 839 1 922
Upplupna räntekostnader 41 51 41 51
Upplupna energikostnader 24 835 7 937 4 167 3 308
Upplupna inv.projekt,  
utförda ej fakturerade – – – –

Övriga poster 2 479 1 021 2 056 989
Redovisat värde 29 194 10 931 8 103 6 270

Not 27  Övriga poster som inte påverkar kassaflödet
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Förändring avsättning -5 591 264 -5 591 264
Utrangeringar 120 – 120 –
Återföring nedskrivningar – -17 108 – -17 108
Summa -5 471 -16 844 -5 471 -16 844

Not 28    Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står: 2021 2020
Balanserade vinstmedel 18 065 148 24 269 872
Årets resultat 17 959 085 7 795 276
Summa 36 024 233 32 065 148

Styrelsen föreslår att:  
till ägaren utdelas  
i ny räkning överförs

7 000 000 
29 024 233

14 000 000 
18 065 148

Summa 36 024 233 32 065 148

Dotter-
företag 

Org nr Säte Andel, % 
kapital 

(röster)

Antal
andelar

Redovisat  
värde  
2021

Redovisat  
värde  
2020

Höganäs 
Energi 
Handel AB

556218-7749 Höganäs 100,0   
(100,0)

1 000 1 000 1 000

1 000 1 000

Eget 
kapital

Resultat

Höganäs Energi Handel AB 4 847 1 374

Not 19    Andelar i koncernföretag
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden – – 1 000 1 000

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 000 1 000

Redovisat värde – – 1 000 1 000

Not 20    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020

Upplupna intäkter 36 270 18 563 17 121 14 297
Förutbetald hyra 563 545 563 545
Förutbetalda försäkringar – 539 – 539
Övriga poster 265 246 265 246
Redovisat värde 37 098 19 893 17 949 15 627

Not 21    Aktiekapital
Aktiekapitalet i Höganäs Energi AB består enbart av till fullo betalda 
stamaktier med ett kvotvärde om 1 tkr.  

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020

Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa aktier vid årets slut 5 000 5 000 5 000 5 000

Not 22    Obeskattade reserver 
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2021 2020 2021 2020
Ackumulerade 
överavskrivningar – – 344 080 320 820

Periodiseringsfonder – – 13 700 6 500
Redovisat värde – – 357 780 327 320

34 Höganäs Energi AB 556440-2401
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER
Höganäs den 11 mars 2022

Ulf Holmqvist 
Ordförande

Solweig Stjernvall Casimir Artmann

Lennart JohanssonLennart Lindblad Benny Ulmestig 
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 mars 2022

Ernst & Young AB

Henrik Rosengren
Auktoriserad Revisor

Bertil Toreson

Min granskningsrapport avseende 2021 har lämnats den 14 mars 2022
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Höganäs Energi AB, org.nr 556440-2401 

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Höganäs Energi AB för år 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
16 – 35 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 och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen 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 moder-
bolaget 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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

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

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
 revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
fel aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-
liga 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 professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, 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 utfor-
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ-
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års-
redovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut satsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisning-
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en 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 och en koncern inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions bevis 
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 koncern-
revisionen. 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 iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella 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 för-
valtning av Höganäs Energi AB för år 2021 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter 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 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 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 organisa-
tion är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisions bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avse-
ende:
• någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

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

• Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

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

Lund den 14mars 2022
Ernst & Young AB

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor
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LEKMANNAREVISORERNA

Jag av kommunfullmäktige i Höganäs kommun utsedd 
lekmannarevisor, har granskat Höganäs Energi Aktiebolags 
verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och 
internkontroll samt pröva om verksamheten bedrivits 
i  enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
 föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 
kommunal lagen, kommunens revisionsreglemente, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman 
fast ställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och om-
fattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och prövning. Under året har granskningen varit inriktad 
på upphandling i enlighet med aktuella regelverk. Den 

sammanfattande bedömningen var att Höganäs Energi AB 
inte har säkerställt att det finns en följsamhet till lagen 
om upphandling i försörjningssektorerna. Rapporten har 
kommunicerats med styrelsen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i 
allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer därtill, med beaktande av ovanstående, att 
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Höganäs den 14 mars 2022

Bertil Toresson

Till årsstämman i Höganäs Energi Aktiebolag  Org nr 556440-2401
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HÅLLBARHET FÖR 
KULLABYGDEN

Höganäs Energi ägs av Höganäs kommun och finns till för Kullabygdens invånare och 
företag. Vårt bidrag är att göra vår kommun till en attraktiv plats att bo och verka i 
genom att underhålla och utveckla tjänster för energi och digital kommunikation. 

Vi skapar affärsmässig samhällsnytta genom att tillhandahålla tjänster och produkter 
av bästa möjliga funktion till lägsta möjliga pris för alla våra kunder i Kullabygden.

Kullabygdens energibolag med elnät, fiber, fjärrvärme, elhandel och energitjänster
Höganäs Energi AB | 263 82 Höganäs | Verkstadsgatan 13C

042 – 33 74 00 | kundservice.el@hoganas.se | www.hoganasenergi.se


