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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Koncernen
Hedemora Energi, org nr 556115-5226 med säte i Hedemora bedriver produktion och distribution av
 el och fjärrvärme. Koncernen bedriver även produktion och distribution av renvatten, omhändertar och renar 
avloppsvatten samt insamlar, transporterar och behandlar avfall. Dessutom tillhandahåller företaget bredbands-
tjänster samt tjänster som är kopplade till ovanstående verksamheter. Inom elnätsverksamheten har koncernen 
förutom egna anläggningstillgångar även tillgångar i Svältbackens Kraft AB, som ägs med en tredjedel vardera av 
Hedemora Energi AB, Outokumpu Stainless AB och Erasteel Kloster AB

Moderbolaget 
Moderbolaget, Hedemora Energi AB, bedrev fram till halvårsskiftet 2014 distribution av elenergi, därefter överfördes 
eldistributionen till dotterbolaget Hedemora Elnät AB. Hedemora Energi AB tillhandahåller även bredbandstjänster, 
distribution av fjärrvärme och renvatten samt omhändertagande och rening av avloppsvatten. 

Ägarförhållanden
Hedemora Energi AB ägs till 100% av Hedemora Kommun (se not 31). Hedemora Energi AB heläger dotterbolagen 
Hedemora Kraft och Värme AB, org nr 556527-9626, samt Hedemora Elnät AB, org nr 556882-1837.

Det kommunala syftet med verksamheten
Hedemora Energikoncernen skall på strikt företagsekonomiska grunder, med hög leveranssäkerhet och servicenivå 
och med största möjliga hänsyn till miljön, erbjuda koncernens kunder eldistribution, avfallshantering, fjärrvärme,  
dricksvatten avloppsrening samt tillgång till stadsnät, till ett pris som bör vara lägre än jämförbara företag. 
Hedemora Energikoncernen skall fullgöra sina åttaganden mot kunderna med hög leveranskvalitet och servicenivå 
samt sträva efter en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Hedemora
Energikoncernen skall också medverka till  att utveckla Hedemora i enlighet med den vision kommunfullmäktige 
tagit beslut om. 

Investeringar
Årets investeringar i koncernen uppgick till 43,6 miljoner kronor (35,9). Moderbolagets investeringar uppgick till 
36,9  (24,3) Dotterbolaget Hedemora Kraft och Värme AB har investerat  5 miljoner kronor (11,6) och Hedemora 
Elnät AB 1,7 miljoner kronor (0)

Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Invigning av nya återvinningscentralen Hamre för grovavfall
År 2014 byggde Hedemora Energi en ny återvinningscentral för sorterat grovavfall från hushåll och mindre företag. 
Anläggningen uppfyller de flesta kraven som ställs på en modern återvinningscentral.  Allt avfall som tas emot 
återvinns så långt möjligt. Anläggningen togs i drift i oktober 2014. Totala investeringskostnaderna för projektering 
och byggnation uppgick till 17,4 miljoner kr (17 472 kkr). I investeringen ingår markanläggning, huvudbyggnad, 
maskiner och inventarier.  

VA-verksamheten
Det har byggts en överföringsledning för vatten mellan Intrångets och Garpenbergs vattenverk.
Syftet med projektet var att säkra vattenkvaliten och vattenförsörjningen till Garpenbergs tätort.
Det har ombyggts utloppsledning från Brunna avloppsreningsverk i Hedemora. 

Stadsnät
Ett intensivt arbete har pågått att utveckla vårat stadsnät. Den 1 september togs över fem byant: Kalarängsfiber,
Rönäsuddfiber, Sjärnfiber, Ängsfiber och Sundsfiber.
Under året har det anslutits 183 nya villor och 66 nya lägenheter samt 4 nya affärslokaler.

VD-byte efter 16 år
Sven-Erik Svahn gick i pension efter 16 år som VD på Hedemora Energi. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Hedemora Energi AB med dotterbolagen har fått en ny VD Liina Veerme som började den 12 januari 2015
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Flerårsöversikt
Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning 184164 181096 179577 174848 172578
Resultat efter finansiella poster 4885 4192 -1623 -2069 11119
Balansomslutning 629040 618107 614858 591712 479257
Soliditet, % 20,9% 20,4% 20,4% 21,6% 26,2%
Avkastning på totalt kapital, % 2,8% 2,9% 1,6% 2,0% 4,3%
Antal anställda, st 49 48 46 47 45

Moderföretaget 2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning 170792 178449 185240 178028 169976
Resultat efter finansiella poster 5366 3502 7781 6741 10645
Balansomslutning 567034 553905 551024 544798 476271
Soliditet, % 22,3% 22,5% 21,1% 24,3% 26,2%
Avkastning på totalt kapital, % 2,9% 2,8% 3,2% 3,7% 4,2%
Antal anställda, st 49 48 46 47 45

Definition av nyckeltal framgår av not 32

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver 10 anmälningspliktiga och 4 tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. 
 Av de 10 anmälningspliktiga verksamheterna avser 6 utsläpp av avloppsvatten från avloppsverk.
Dessa verksamheter påverkar miljön genom utsläpp av avloppsvatten till recipient. 3 verksamheter avser 
produktion av el och fjärrvärme. Denna produktion påverkar miljön genom stoftutsläpp i luften och utsläpp i vatten.
 Av de 4 tillståndspliktiga verksamheterna avser tre utsläpp av avloppsvatten från reningsverk med miljöpåverkan 
enligt ovan. En verksamhet avser produktion av el och fjärrvärme. De anmälningspliktiga- och tillståndspliktiga 
verksamheterna motsvara ca 73% av koncernens nettoomsättning. För ytterligare information hänvisas till 
företagets miljörapporter. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Investeringsrisk
Bolaget är mycket anläggningsintensivt och har ett omfattande investeringsprogram.
Inför varje investeringsbeslut görs en riskanalys.

Anläggningsrisk
De störstsa riskerna är förknippade med driften av företagets anläggningar. Skador och haverier 
på dessa anläggningar medför i regel också avbrottskostnader. För att minimera dessa risker utförs 
riskanalyser, förebyggande underhåll och förbättrade rutiner. 

Politisk risk 
Politisk risk kan defineras som en affärsrisk som kan uppstå till följd av politiska beslut. Det handlar 
om förändringar inom energipolitikområdet som omfattar förändrade energiskatter och miljöavgifter.

Finansiella risker
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster, kursförsluster samt risker för egendomsskador. 

valutasäkring samt fullvärdesförsäkring av egendom. 

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 7 860 870 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (antal aktier * utdeln per aktie)
Balanseras i ny räkning 7 860 870 kr
Summa 7 860 870 kr

Dessa risker hanteras genom efterlevnad av kommunens finanspolicy, systematisk kreditbedömning, 



4 (25)Hedemora Energi AB
Org nr 556115-5226

RESULTATRÄKNING

tkr Not 2014 2013  2014 2013
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3 184 164 181 096 170 792 178 449
Aktiverat arbete för egen räkning 2 227 1 885 2 227 1 885
Övriga rörelseintäkter 4 2 146 1 765 1 762 1 765

188 537 184 746 174 781 182 099

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -46 994 -45 332 -69 344 -80 795
Övriga externa kostnader 5, 6 -53 876 -53 906 -45 242 -37 092
Personalkostnader 7 -30 725 -30 594 -30 677 -30 555
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -39 473 -37 167 -20 643 -23 976

-171 068 -166 999 -165 906 -172 418

Rörelseresultat 17 469 17 747 8 875 9 681

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 8 3 2 3 2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 104 131 7 573 5 830
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -12 691 -13 688 -11 085 -12 074

-12 584 -13 555 -3 509 -6 242

Resultat efter finansiella poster 4 885 4 192 5 366 3 439

Bokslutsdispositioner 11 – – -2 187 -3 502

Resultat före skatt 4 885 4 192 3 179 -63

Skatt på årets resultat 12 -342 -774 – –

Årets resultat 4 543 3 418 3 179 -63

Koncernen Moderföretaget
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 9 607 9 920 9 607 9 920
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 538 137 531 259 197 652 300 129
Inventarier, verktyg och installationer 15 2 707 3 375 2 707 3 375
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 16 14 793 13 134 9 252 12 635

565 244 557 688 219 218 326 059

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 2 000 1 400
Fordringar hos koncernföretag 18 – – 313 219 189 731
Andelar i intresseföretag 19 1 013 736 35 35
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 1 255 1 260 856 861

2 268 1 996 316 110 192 027

Summa anläggningstillgångar 567 512 559 684 535 328 518 086

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 12 824 16 949 894 1 027

12 824 16 949 894 1 027

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 385 6 993 7 554 5 789
Fordringar hos koncernföretag – – 2 432
Fordringar hos intresseföretag – 736 – 736
Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc 1 933 – – –
Aktuell skattefordran 1 782 1 213 1 399 854
Övriga fordringar 1 679 2 270 1 670 2 265
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 19 557 15 892 11 764 14 614

33 336 27 104 22 387 26 690

Kassa och bank 15 368 14 370 8 425 8 102

Summa omsättningstillgångar 61 528 58 423 31 706 35 819

SUMMA TILLGÅNGAR 629 040 618 107 567 034 553 905

Koncernen Moderföretaget
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BALANSRÄKNING 

Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 22
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 aktier med kvotvärde 100 tkr) 2 000 2 000 2 000 2 000
Reservfond – – 400 400

2 400 2 400
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 4 682 4 995
Årets resultat 3 179 -63

7 861 4 932
Annat eget kapital inkl. årets resultat 128 316 123 745
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 130 316 125 745

130 316 125 745 10 261 7 332

Obeskattade reserver 23 149 046 149 895

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 4 385 5 924 4 385 5 924
Uppskjuten skatteskuld 24 33 319 32 977 – –

37 704 38 901 4 385 5 924

Långfristiga skulder 25
Övriga skulder till kreditinstitut 428 375 414 625 378 375 364 625

428 375 414 625 378 375 364 625

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 250 750 1 250 750
Leverantörsskulder 22 745 24 219 10 470 14 655
Skulder till koncernföretag – – 7 498 –
Skulder till intresseföretag 79 86 79 86
Övriga skulder 26 2 995 3 657 500 525
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 5 576 10 124 5 170 10 113

32 645 38 836 24 967 26 129

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 629 040 618 107 567 034 553 905

Ansvarsförbindelser 28 4 234 4 234 4 234 4 234

Koncernen Moderbolaget
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KASSAFLÖDESANALYS

tkr Not  2014  2013  2014  2013

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 17 469 17 747 8 875 9 681

- Avskrivningar 39 473 37 167 20 643 23 976
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 30 -1 492 -327 -1 492 -327

55 450 54 587 28 026 33 330

Erhållen ränta 104 131 7 573 5 830
Erhållna utdelningar 3 2 3 2
Erlagd ränta -12 691 -13 688 -11 085 -12 074
Betald inkomstskatt -546 -669 -546 -325

Nettokassaflöde från den löpande 
verksamheten 42 320 40 363 23 971 26 763

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 4 125 -1 805 133 25
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -6 232 4 008 4 303 -318
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -6 191 638 -4 199 1 019

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 022 43 204 24 208 27 489

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag – – -600 –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -47 029 -35 913 -36 957 -24 269
Avyttring av materiella anläggningstillgångar – – 123 155 –
Förvärv av övriga finansiella tillgångar – – -123 488 –
Avyttring av övriga finansiella tillgångar 5 4 5 4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -47 024 -35 909 -37 885 -24 265

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -250 -500 -250 -500
Upptagna lån 15 000 – 15 000 –
Amortering av skuld -750 -750 -750 -750

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 000 -1 250 14 000 -1 250

Årets kassaflöde 998 6 045 323 1 974
Likvida medel vid årets början 14 370 8 325 8 102 6 128
Likvida medel vid årets slut 15 368 14 370 8 425 8 102

Koncernen Moderföretaget
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Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Års- och  koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
De viktigate redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna 
sammanfattas nedan.
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till och med 31 
december 2014. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller 
rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och 
ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla 
poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av 
förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, 
negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas med 
utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med 
avyttringstidpunkten.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med 
koncernens redovisningsprinciper.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och 
finansiella styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20% och 50% av röstetalen. 

Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som vid förvärv av dotterföretag.

Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den tidpunkt då det betydande inflytandet 
erhålls till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets 
resultat efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar Koncernens redovisade 
värde på andelarna i intresseföretaget.

Gemensamt styrda företag
Gementsamt styda företag är en typ av joint venture och är redovisningsmässigt de verksamheter där 
koncernen genom samarbetsavtal med en eller flera parter har ett gemensamt bestämmande inflytande över 
den driftsmässiga och finansiella styrningen. I det fall koncernen äger andelar i ett sådant gemensamt styrt 
företag konsolideras detta enligt klyvningsmetoden varigenom koncernen rad för rad redovisar sin andel av 
dess tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.

Vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras i den utsträckning 
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Förluster elimineras på samma sätt som vinster men 
betraktas som en nedskrivningsindikation.
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Resultaträkning

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

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

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

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning  intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter exklusive va-verksamhet
Intäkter i form av anslutningsavgifter redovisas enligt den legala innebörden innebärande att i de fall ett avtal 
innehåller flera delar så redovisas dessa separat. I koncernen finns avtal om anslutningsavgifter som dels 
innehåller en förutbetalning av överföringsavgifter, dels en avgift för anslutning till nätet. Den förstnämnda delen 
perioderas över den tid som bestämts eller över den mängd som rabatteras medan den sistnämnda 
intäktsredovisas vid färdigställd anslutning.

Vatten- och avloppsverksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten (va-verksamheten) prissätts genom beslut av va-huvudmannen. Prissättning 
sker enligt va-lagen enligt en självkostnadsmodell som innebär att om va-huvudmannen beslutat en för hög taxa 
uppkommer en återbetalningsskyldighet till kunderna som regleras enligt va-lagen. 

Anslutningsavgifter för va, även benämnd anläggningsavgift, intäktsredovisas i enlighet med va-lagens 
bestämmelser enligt följande:

År 1 intäktsförs det belopp som behövs för att täcka faktiska direkta kostnader som uppkommit i samband med 
anslutningen. Resterande del fördelas linjärt över anläggningens vägda återstående nyttjandeperiod.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att intäkter och 
kostnader redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs genom en 
jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på balansdagen.

Befarade förluster redovisas omedelbart.

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

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid 
tilldelningstidpunkten.

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

Hyresintäkter
Koncernen erhåller hyresintäkter från operationella leasingavtal rörande koncernens förvaltningsfastigheter. 
Hyresintäkterna intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar som hyrs ut enligt operationella 
leasingavtal kvarstår i koncernen såsom materiella anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter 
kvarstår hos koncernen. Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.
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Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten 
Övriga rörelseintäkter.

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

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

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

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

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

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

Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

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

Minimileaseavgifter enligt finansiella leasingavtal fördelas mellan leasingkostnad och amortering på den 
utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje räkenskapsår belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla 
avgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer.

Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leasetagare kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i koncernen som materiella 
anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos koncernen. Dessa 
tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är 
ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen 
och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av 
den outnyttjade rättigheten.

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

Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.
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Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som 
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den relevanta tjänsten utförs. 

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

Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång aktiveras 
under den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning eller försäljning. 
Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter . 

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är 
baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.

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

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar                          
Byggnader och mark
  Kontorsbyggnad                                                          40-80 år
  Industribyggnad                                                           40-80 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
  VA-anläggningar                                                          50 år
  VA-distributionsnät                                                      50 år
  Fjärrvärme-/Kraftvärmeanläggningar                          10-40 år
  Vindkraftanläggningar                                                 20 år
  Stadsnät                                                                      5-20 år
  Nätanläggningar/Anläggningar för eldistribution          40 år
  Avfallsanläggning                                                         25 år
Inventarier, verktyg och installationer
  Fordon och övriga inventarier                                      5 år

Balansräkning

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

Anskaffningsvärde

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

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

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Förvaltningsfastigheter
I materiella anläggningstillgångar ingår även koncernens förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter är 
fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter, värdestegring eller en kombination av dessa. 
Förvaltningsfastigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för av- och nedskrivningar.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället (elcertifikat 
och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att 
jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som 
uppkommer genom förbrukning eller försäljning.

Elcerfikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar 
och värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken Immateriella 
anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

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

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

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

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

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

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

Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med negativt värde värderas till det 
belopp som för koncernen är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.
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Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. 
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag 
för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

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

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

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

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för 
tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt 
redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är 
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen.

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

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

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

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen.

Förändringar i avsättningen för återställande, nedmontering och bortforsling som beror på förändringar av den 
uppskattade utgiften avseende utflöde av resurser eller diskonteringsräntan förändrar tillgångens 
anskaffningsvärde. Periodisk förändring av nuvärdet redovisas som en räntekostnad.

Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning att avbrottet ger 
upphov till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse från 
försäkringsföretag redovisas som tillgång.
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Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad utgift för sluttäckning och underhåll nuvärdesberäknas och 
fördelas linjärt över återstående nyttjandeperiod för deponin, dvs. tiden fram till sluttcäkning görs.

Avsättning sker även för förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga utgifter för att uppfylla koncernens förpliktelser 
överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

Skulder
Skulder för överuttag från va-verksamheten
Koncernens verksamhet inom va-verksamheten lyder under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten 
ska enligt lagen tillämpa självkostnadsprinciper vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande 
för verksamheten nödvändiga kostnader (se Intäkter ovan). Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer 
än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år 
gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom tre år. Den i va-
särredovisningen redovisade investeringsfonden och ackumulerade skulden för övrigt överuttag är legalt att 
betrakta som skulder till kundkollektivet vilket medför att de även ska redovisas i koncernen. Investeringsfonden 
ingår i posten Övriga långfristiga skulder medan ackumulerade övriga överuttag redovisas som en övrig 
kortfristig skuld.

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

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas i som en övrig kortfristig skuld.

Övrigt

Ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en 
eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller

* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgångar
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar 
eller uteblir.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att 
säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och 
den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att 
effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation 
har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av 
säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. Förluster 
hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när 
säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:

* När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp och försäljning.

* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i famtida inköp och försäljning i utländsk valuta.
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* När ränteswappar används för att ersätta upplåning till rörlig ränta med fast ränta.

Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivatinstrumentet. Värdeförändringarna 
på terminerna redovisas i samma period som det prognosticerade flödet uppstår. Ineffektiv del redovisas 
löpande i den mån det utgör ett förlustkontrakt.

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

Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person

Elcertifikat, utsläppsrätter  
Elcertifikat, utsläppsrätter och liknande rättigheter som klassificeras som omsättningstillgångar åsätts 
anskaffningsvärde noll.

Materiella anläggningstillgångar
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.
Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning, beräknade 
utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.

Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

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

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning bedöms som säker och 
beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar 
från intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt. 

Varulager
Varulagret värderas till 97% av anskaffningsvärdet.

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.

Likvida medel
I likvida medel ingår dotterföretagets tillgodohavanden på koncernens koncernkonto.
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

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

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

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

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

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Avsättning för återställande
Värdering av avsättning för återställande av mark avseende framförallt koncernens vindkraftverk baseras på 
långfristiga kassaflödesprognoser av framtida utgifter. Dessa prognoser inkluderar uppskattning om utgifternas 
storlek och när i tiden dessa beräknas utfalla samt diskonteringsränta. Sådana beräkningar präglas av större 
osäkerhet eftersom utgiften ligger långt fram i tiden.

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

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i 
framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 
tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällande 
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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Not 3 Nettoomsättning

Nettoomsättning per verksamhetsgren

2014 2013 2014 2013
– – – –

42 714 42 616 21 692 42 616
75 175 78 949 75 175 78 949
28 387 25 996 28 387 25 996

Avfallshanteringsintäkter 14 527 14 285 14 527 14 285
Intäkter bredband 5 713 5 639 5 713 5 639
Intäkter elproduktion, elcertifikat 8 856 11 242 808 1 152
Sidoordnad verksamhet 9 559 2 369 24 490 9 812
Övrigt – – – –
Nettoomsättning 184 931 181 096 170 792 178 449

Not 4 Övriga rörelseintäkter

I posten ingår offentliga stöd med 708 tkr avseende …. 

Not 5 Operationell leasing

Koncernen leasar bilar och maskiner enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året 
uppgår till 2 822 tkr (2 458 tkr), varav moderföretaget uppgår till 1 854 tkr (1 468 tkr).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

2014 2013 2014 2013
Inom 1 år 2 822 2 458 1 855 1 468
1-5 år 10 805 8 676 7 420 5 872
Senare än 5 år – 2 601 – 1 850
Summa 13 627 13 735 9 275 9 190

Not 6 Ersättning till revisorer 

2014 2013 2014 2013

Revisionsuppdraget 115 109 115 109
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – – – –
Skatterådgivning – – – –
Andra uppdrag 135 – 135 –
Summa 250 109 250 109

Lekmannarevision – – – –
Totala ersättningar till revisorer 250 109 250 109

Hedemora Energi AB belastas med hela koncernens revisionsarvode från KPMG.

Not 7 Löner och ersättningar

Löner och ersättningar till anställda
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 143 1 134 1 101 1 090
Övriga anställda 19 678 19 080 19 678 19 080
Summa löner och andra ersättningar 20 821 20 214 20 779 20 170

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

KPMG

Elförsäljning
Elnätsintäkter
Fjärrvärmeintäkter
VA-intäkter
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Sociala kostnader
Pensionskostnader 2 526 2 777 2 526 2 777
  Varav för styrelse och verkställande direktör -1 897 -1 080 -1 897 -1 080

Övriga sociala kostnader 6 470 6 850 6 464 6 843
Summa sociala kostnader 8 996 9 627 8 990 9 620

Dessutom återfinns pensionsförpliktelser avseende VD uppgående till 2 369 tkr (2 604) i posten Avsättningar
för pensioner och liknande förpliktelser.

Medelantalet anställda
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Kvinnor 12 12 12 12
Män 37 36 37 36
Totalt 49 48 49 48

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

2014 2013
Styrelse
Kvinnor 4 4
Män 4 4
Totalt 8 8

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor 2 2
Män 3 3
Totalt 5 5

Not 8

2014 2013 2014 2013
Utdelningar 3 2 3 2
Summa 3 2 3 2

Not 9

2014 2013 2014 2013
Ränteintäkter från koncernföretag 7 492 5 730
Ränteintäkter från övriga företag 104 131 81 100
Summa 104 131 7 573 5 830

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

2014 2013 2014 2013
Räntekostnader till övriga företag -12 691 -13 688 -11 085 -12 074
Summa -12 691 -13 688 -11 085 -12 074

Not 11 Bokslutsdispositioner

2014 2013 2014 2013

Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

ModerföretagetKoncernen
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Överavskrivningar 850 -3 502
Lämnat koncernbidrag till Hedemora Kraft och Värme AB – – -3 037 –
Summa 0 0 -2 187 -3 502

Not 12 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderföretaget
2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt – – – –
Uppskjuten skatt -342 -774 – –
Summa -342 -774 0 0

Redovisat resultat före skatt 4 885 4 192 3 179 -63

Skatt enligt gällande skattesats (22%) -1 075 -922 -699 14
Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag 1 075 922 699 -14
Skatteeffekt restvärdesavskrivning -342 -774 – –
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
  Avskrivning goodwill – – – –
  Övriga ej avdragsgilla kostnader – – – –
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter – – – –
Korrigering från föregående år – – – –
Redovisad skattekostnad -342 -774 0 0

Eventuell kommentar

Not 13

2014 2013 2014 2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 17 530 17 530 17 530 17 530
Fusion – –
Inköp – – – –
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Valutakursdifferenser – – – –
Omklassificeringar – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 530 17 530 17 530 17 530

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 611 -7 299 -7 611 -7 299
Fusion – –
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Valutakursdifferenser – – – –
Omklassificeringar – – – –
Årets avskrivningar -312 -311 -312 -311
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 923 -7 610 -7 923 -7 610

Redovisat värde 9 607 9 920 9 607 9 920

Not 14

2014 2013 2014 2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 942 817 842 935 586 682 553 260
Fusion – –
Inköp 157 354 99 882 35 289 33 424
Försäljningar/utrangeringar -253 858 – -253 858 –
Valutakursdifferenser – – – –
Omklassificeringar 6 120 – – –

Moderföretaget

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderföretaget

Byggnader och mark

Koncernen
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Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 852 433 942 817 368 113 586 684

Ingående ackumulerade avskrivningar -411 558 -376 603 -286 555 -264 790
Fusion – –
Försäljningar/utrangeringar 135 178 – 135 178 –
Valutakursdifferenser – – – –
Omklassificeringar – – – –
Årets avskrivningar -37 916 -34 955 -19 084 -21 765
Utgående ackumulerade avskrivningar -314 296 -411 558 -170 461 -286 555

Redovisat värde 538 137 531 259 197 652 300 129

Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 16 798 tkr.

1 juli 2014 flyttades eldistributionsanläggningarna över till dotterbolaget Hedemora Elnät AB.

Not 15

2014 2013 2014 2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 28 708 27 453 28 708 27 453
Fusion – –
Inköp 577 1 255 577 1 255
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Valutakursdifferenser – – – –
Omklassificeringar – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 285 28 708 29 285 28 708

Ingående ackumulerade avskrivningar -25 333 -23 433 -25 333 -23 433
Fusion – –
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Valutakursdifferenser – – – –
Omklassificeringar – – – –
Årets avskrivningar -1 245 -1 900 -1 245 -1 900
Utgående ackumulerade avskrivningar -26 578 -25 333 -26 578 -25 333

Redovisat värde 2 707 3 375 2 707 3 375

Not 16

2014 2013 2014 2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 13 134 78 359 12 635 23 045
Fusion – –
Inköp 20 414 13 134 9 252 12 635
Försäljningar/utrangeringar -2 580 – -2 580 –
Valutakursdifferenser – – – –
Omklassificeringar -16 175 -78 359 -10 055 -23 045
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 793 13 134 9 252 12 635

Redovisat värde 14 793 13 134 9 252 12 635

Not 17

2014 2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 400 1 400

Andelar i koncernföretag

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderföretaget
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Aktieägartillskott/nyemssion 600 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 000 1 400

Redovisat värde 2 000 1 400

Andel, % Antal

Dotterföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar 2014 2013
Hedemora Kraft och Värme AB 556527-9626 Hedemora 100,0   (100,0) 40 1 000 400
Hedemora Elnät AB 556883-1837 Hedemora 100,0   (100,0) 100 1 000 1 000

2 000 1 400

Not 18

2014 2013 2014 2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden – – 189 731 189 731
Utlåning – – 123 488 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 313 219 189 731

Redovisat värde 0 0 313 219 189 731

Not 19

2014 2013 2014 2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 736 736 35 35
Resultatandel i intresseföretag 277 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 013 736 35 35

Redovisat värde 1 013 736 35 35

I koncernens redovisning
Andel, % Justerat EK 1) /

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) Årets resultat 2) 2014 2013

Direkt ägda
Svältbackens Kraft AB 556464-7864 Hedemora 33,0   (33,0) 969    /   2 822 1 013 736

1 013 736

I moderföretagets redovisning
Andel, % Antal

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar 2014 2013

Svältbackens Kraft AB 556464-7864 Hedemora 33,0   (33,0) 350 35 35

35 35

1) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egena kapital inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver.

2) Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandelen i årets förändring av obeskattade

reserver.

Not 20

2014 2013 2014 2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 260 1 264 861 865
Försäljningar/Återbäring -5 -4 -5 -4
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 255 1 260 856 861

Redovisat värde 1 255 1 260 856 861

Redovisat värde

Koncernen

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen

Redovisat värde

Moderföretaget

Moderföretaget

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag

Redovisat värde

Koncernen Moderföretaget
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Antal

Företag Org nr andelar 2014 2013 2014 2013

Dala Vind AB 556696-6940 1 351 800 800 800 800

VÄRMEK 716419-3323 15 15 15 15 15

Äppelbo vindkraft 769606-1485 10 13 16 13 16

Vindela ek.förening 769611-1485 10 28 30 28 30

Dala vindkraft ek.förening 10 399 399 – –

1 255 1 260 856 861

Not 21 Förutbetald

Koncernen Moderföretaget
2014 2013 2014 2013

Upplupna intäkter 16 574 14 211 10 293 13 087
Energi- och koldioxidskatt 582 636 582 636
Förutbetalda försäkringar 456 499 456 499
Övriga poster 1 944 546 432 392
Redovisat värde 19 556 15 892 11 763 14 614

Not 22

Koncernen
Aktie- Övr tillskju- Annat eget Summa Minoritets- Summa

kapital tet kapital kapital intresse eget kapital
Belopp vid årets ingång 2 000 122 910 124 910 – 124 910
Rättelse av fel – – – 0 – 0
Effekt av retroaktiv tillämpning – – 835 835 – 835
Nedsättning av aktiekapital – – 0 – 0
Nyemission – – 0 – 0
Aktieägartillskott – 0 – 0
Återbetalning av aktieägartillskott – 0 – 0
Utdelning – -250 -250 – -250
Fondemission – – – 0 – 0
Uppskrivning – 0 – 0
Skatt på uppskrivning – 0 – 0
Årets resultat 4 821 4 821 – 4 821
Redovisat värde 2 000 0 128 316 130 316 0 130 316

Uppskriv-
ningsfond

Fond för 
verkligt värde

Kapitalan-
delsfond

0 0 701
0 0 0
0 0 701
0 0 277
0 0 978

Moderföretaget Aktie- Uppskriv- Reserv- Överkurs- Balanserat Summa
kapital ningsfond fond fond resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 000 – 400 – 4 995 7 395
Rättelse av fel – – – 0
Effekt av retroaktiv tillämpning – – -63 -63
Nedsättning av aktiekapital – – 0
Nyemission – – – 0
Aktieägartillskott – 0
Återbetalning av aktieägartillskott – 0
Utdelning -250 -250
Fondemission – – – – – 0

Ack. valuta-
kursdiffe-

renser
0
0
0
0
0

ModerföretagetKoncernen

Eget kapital

Hänförbart till ägare till moderföretaget

Ingående balans 2013-01-01
Årets förändring

Annat eget kapital inklusive årets resultat 
består bl.a. av följande poster:

Ingående balans 2014-01-01
Årets förändring
Utgående balans 2014-12-31
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Uppskrivning – 0
Skatt på uppskrivning – 0
Avskrivning uppskrivet belopp – – 0
Fusionsresultat – 0
Omföring inom eget kapital – – – – – 0
Årets resultat 3 179 3 179
Redovisat värde 2 000 0 400 0 7 861 10 261

Eventuell kommentar

Not 23

2014 2013
Ackumulerade överavskrivningar 149 046 149 895
Redovisat värde 149 046 149 895

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 24

Koncernen 2014 2013 0
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

skillnad fordran skuld fordran skuld
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar – 33 319 32 977
Periodiseringsfonder – – –
Övriga obeskattade reserver – – –
Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark – – – – –
Maskiner och andra tekniska anl. – – – – –
Finansiella anläggningstillgångar – – – – –
Egentillverkade elcertifikat – – –
Avsättningar för pensioner – – –
Upplupna pensionskostnader – – –
Underskottsavdrag – –
Delsumma 0 33 319 0 32 977
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 33 319 32 977

Moderföretaget 2014 2013
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

skillnad fordran skuld fordran skuld
Byggnader och mark – – – – –
Maskiner och andra tekniska anl. – – – – –
Finansiella anläggningstillgångar – – – – –
Egentillverkade elcertifikat – – –
Avsättningar för pensioner – – –
Upplupna pensionskostnader – – –
Underskottsavdrag – –
Delsumma 0 0 0 0
Kvittning 0 0 0 0
Redovisat värde 0 0

Eventuell kommentar

Not 25 Långfristiga 

Koncernen Moderföretaget

–
–
–
–

–
–
–

–

–
–
–

Temporär
skillnad

skillnad

–
–

–

Temporär

–

Moderföretaget

Obeskattade reserver

Uppskjuten skatteskuld
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Förfallotidpunkt från balansdagen: 2014 2013 2014 2013
Mellan 1 och 5 år 428 375 390 375 378 375 340 375
Senare än 5 år – 24 250 – 24 250
Redovisat värde 428 375 414 625 378 375 364 625

Not 26

2014 2013 2014 2013
Mervärdesskatt 1811 1517 - -
Personalens källskatt 500 525 500 480
Energiskatt 681 1612 - -
Övriga poster 3 3 - 45

– – – –
2 995 3657 500 525

Not 27

2014 2013 2014 2013
Upplupna personalkostnader 2 765 2 214 2 763 2 214
Upplupna räntekostnader 570 680 570 680
Förutbetald intäkt Teracom 213 660 213 660
Förutbetald intäkt Boliden 4 180 4 180
Övriga poster 2 028 2 390 1 624 2 379
Redovisat värde 5 576 10 124 5 170 10 113

Not 28

Ansvarsförbindelser 2014 2013 2014 2013
Borgensförbindelse Svältbackens Kraft AB 4 234 4 234 4 234 4 234
Redovisat värde 4 234 4 234 4 234 4 234

Not 30

2014 2013 2014 2013
Avsättning till pensioner -1 539 -327 -1 539 -327
Övriga avsättningar – – – –
Nedskrivningar av immateriella och materiella anl.tillgångar – – – –
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar – – – –
Realisationsresultat vid avyttring av dotterföretag – –
Resultatandel i intresseföretag – – – –

– – – –
Övrigt 47 – 47 –
Summa -1 492 -327 -1 492 -327

Not 32

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 13 % (5 %) omsättning mot andra koncernföretag. 
Av inköpen avsåg 42 % (55 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 33

Skuldförda offentliga bidrag där inte alla villkor uppfyllts

Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Koncernuppgifter

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

Koncernen

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Koncernen Moderföretaget

Anläggningsavgifter, investeringsfond och överuttagsfond va

Övriga skulder

Koncernen Moderföretaget
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Moderföretaget är ett helägt dotterföretag till Hedemora kommun, org.nr. 212000-2254.

Not 34 Definiton av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning.
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