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NATURLIG ENERGI
FRÅN VÅR PLATS
PÅ JORDEN

KUNGÄLV VÄXER
Det gläder mig att allt fler ser storheten
med vår del av världen. Och Kungälv
Energi växer i takt med Kungälv. Under
2018 var vi rent av tvungna att expandera
vår parkering som nu har många platser
för laddning av el-bilar. Ett välkommet
problem eftersom det innebär att allt fler
ser storheten i en grön leverantör av el,
fjärrvärme och uppkoppling som är verksamma runt knuten.
Vårt uppdrag är att rusta för dagen och
morgondagen. Framåt ligger vårt fokus
på förnybar energi som solceller, vindkraft, energieffektivisering och att bygga
ett fossilfritt Kungälv. Och vi märker att
det är populärt på den stora efterfrågan
på förnybar energi och att det fossilfria
fjärrvärmenätet expanderar. Kungälv ska
vara en plats för stora idéer att växa.

2

Kungälv Energi

Därför är en betydande del av vårt uppdrag
också att titta på hur vi kan vara med i digitaliseringen av Kungälv genom det viktiga
stadsnätet.
Eftersom vi tycker Kungälv är en storslagen
plats att leva och verka i vill vi även vara en
aktiv spelare i kommunen som underlättar
näringslivets utveckling. Därför försöker vi
alltid vara aktiva i olika näringslivsföreningar och arrangemang. Men vi vill framförallt
synas där medborgarna finns. Under 2018
syntes vi bl.a. på Kungälv Energi-dagen och vi
räknar med att synas och sprida god stämning
på många spännande platser under 2019.
Det gläder oss också att se att vårt elnät ligger bra till prismässigt enligt Villaföreningen.
Att erbjuda lokal el till ett bra pris är viktigt
för oss.

KUNSKAP DRIVER OSS FRAMÅT
Våra kunder är det viktigaste vi har.
Därför är det viktigt att veta vad de
tycker om oss genom att regelbundet
mäta och be om deras åsikter. Vi har
en ständig vilja att bli bättre, och frågar
man inget får man ju inget veta. Mätningarna hjälper oss att se över vår
samlade kompetens och rustar oss till
att motsvara och överträffa kundernas
förväntningar. Ett sätt vi gör det på är
Kungälv Energi-skolan. En utbildning
där vi fokuserar på att bli bättre på att
leverera vad våra kunder vill ha. Vår
personal är dedikerad och har som mål
att ge kunderna möjlighet att göra det
som driver dem. Det kommer vi fortsätta
sträva efter under 2019.

Eftersom Kungälv expanderar växer
affären vilket möjliggör ett bra ekonomiskt resultat. Detta beror till mångt
och mycket på det fina arbete som vår
engagerade personal dagligen utför. Vår
soliditet ligger på 30 % och vi jobbar mot
en målsättning på 35 % 2023.
Till sist. Kungälv Energi består och är
beroende av drivna personer i alla företagets olika delar. 2019 lämnar flertalet
ledamöter vår styrelse efter lång och väl
utförd tjänst. Och jag vill personligen rikta
ett stort tack för ett fint och fruktbart
samarbete. Stort tack även till kunder
och personal för ett lyckat och utvecklande år. Under 2019 kommer vi tillsammans
att sprida elektrisk stämning i den stad
som är vår och fortsätta värna det stora i
det som är vår plats på jorden.

Hans Larsson-Ljungblad, VD
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VI PRESENTERAR

DEN ELEKTRISKA
STÄMNINGEN
I KUNGÄLV
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Under 2018 genomförde KMN, Kungälv Marstrand
Näringsliv, ett arbete med att stärka Kungälvs varumärke.
Vi deltog i processen i egenskap av kommunalt bolag och
kommer framöver att använda oss av det. För vi drivs ju
av att ge Kungälv drivkraft.
Varumärkesarbetet fokuserade på att ge riktlinjer på vad som
ska sägas och hur man kan säga det för att locka omvärlden till
Kungälv. Det är med en varumärkesplattform i ryggen som vi kan
enas och säga det som lockar företag och boende till vår del av
världen. Men ett sånt arbete syftar också till att prata med de
som redan har upptäckt storheten i Kungälv och bor här.
Vi tycker om att synas där medborgarna finns. Och det kommer
vi fortsätta med. För att synas där folk finns behöver vi bl.a. ta
klivet in i den digitala sfären. Vårt arbete baserar sig på de kundundersökningar som vi regelbundet genomför. Resultatet från
dessa hjälper oss att hitta fokus för våra marknadsföringsinsatser
och -kampanjer. Vi har höga ambitioner om att visa Kungälv som en
perfekt utgångspunkt för möjligheter att skapa ett gott och hållbart
liv. Och att en god stämning är precis runt hörnet.
Vi som jobbar på Kungälv Energi vet att kunderna är det viktigaste
vi har. Under 2018 växte vi en del och vill såklart fortsätta med detta
inför 2019. Med Kungälvs varumärkesarbete i ryggen har vi börjat
bygga en egen plattform som kommer att sjösättas under 2019.
Vi ser fram emot att visa er hur vi har tänkt.

Kungälv Energi
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KUNGÄLV ENERGIS
FEM AFFÄRSOMÅRDEN
Kungälv Energi AB har till uppgift att ge människor och
företag energi att göra det de brinner för. En uppgift som alla våra
avdelningar jobbar med gemensam kraft för att förverkliga.

ELHANDEL

STADSNÄT

FJÄRRVÄRME

ELNÄT

ENTREPRENAD
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ELHANDEL
Vi levererar fossilfri energi till låga
priser. Faktum är att all el vi säljer är
100 % fossilfri. Vi litar på naturen och
hämtar vår kraft från vatten, bioenergi
samt sol- och vindkraft. Den egenproducerade elen kommer från bioenergi
vid Munkegärdeverket i Kungälv och
från vårt vindkraftverk Vindrosen.
Grönt, smart och prisvärt tycker vi.
STADSNÄT
Det är idag självskrivet att fiber är den
infrastruktur som dagens och fram
tidens kommunikation går på. I takt
med att användandet ökar sker en
konstant uppgradering av fibernätet.
Under 2018 fick över 1 000 av våra
existerande kunder på landsbygden
ny kundutrustning och därmed tillgång till högre hastigheter och fler
tjänster. Uppgraderingsprojektet fortsätter under 2019 och 2020. Med ett
modernare fibernät på landsbygden
klarar vi också av att ansluta fler
kommuninvånare.
Även fiberförfrågningar från operatörer har ökat markant som följd av ökat
mobilnätsnyttjande då även mobilnäten
kräver fiberinfrastruktur.
Telia anslöts 2018 som tjänsteleverantör i det öppna Stadsnätet till många
kunders glädje.

FJÄRRVÄRME
Fjärrvärme är en av de smartaste avdelningarna bolaget har. Bl.a. för att
fjärrvärme tar tillvara på restprodukter
från skogsbruket (som t.ex. grenar och
toppar) och använder restvärme från
industrin. Men också för att fjärrvärme
tar hjälp av solen för att skapa energi
i hemmen. Förutom det tar fjärrvärme
mindre plats i hemmet och kräver mindre underhåll än t.ex. olje- och elpannor.
Fjärrvärme är billigt, rent, tyst, bekvämt
och bra för miljön. Helt i linje med
Kungälv Energis uppdrag.
ELNÄT
För att ge Kungälvsborna energi
måste elen komma fram. Det låter
enkelt i teorin men kräver planering
och hårt arbete för att det ska fungera
i praktiken. Den största utmaningen för
de som jobbar på elnätsavdelningen är
oftast ett alltmer nyckfullt väder.
Områden som idag är skyddade från
vatten och hårda vindar kan vara hårt
utsatta redan imorgon. Därför måste vi
investera för framtiden. Ett arbete som
handlar om mer än att dimensionera
upp kablar och gräva ner elnätet. Sedan
2007 har vi investerat över 320 miljoner
kronor på att driftsäkra elnätet och ge
Kungälv energi. Och arbetet fortsätter
outtröttligt.
ENTREPRENAD
Vårt affärsområde entreprenad arbetar
med byggnation, anslutningar, felavhjälpning och underhåll av Kungälv
Energis alla nät på uppdrag av nätägarna. Avdelningens uppgift är att
samordna och driva projekt över
produktgränserna så att vi som bolag
utför jobben så effektivt som möjligt.

Kungälv Energi
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STYRELSEN
TACKAR FÖR SIG
Jag kom med i styrelsen 2006. Då såg
det lite annorlunda ut jämfört med idag.
Vi hade ingen VD och ett svagt varumärke.
Men det vände i och med målmedvetet
arbete och en lyckad rekrytering som
blev förutsättningen för utvecklingen
av Kungälv Energi som bolag.

bolaget. Men istället kopplade vi ihop
oss med Göteborg Energi och lyckades
undvika kostsamma investeringar. Det var
ett beslut som visade sig förbättra vårt
fjärrvärmeerbjudande då vi gick från att
ha varit en av de dyraste aktörerna till att
bli en av de billigaste på marknaden.

När jag tillträdde sålde vi inte el och startade upp en ny gren i bolaget för detta.
Idag säljer vi fossilfri el till ett pris som
vi är stolta över. Jag är även stolt över
att vi satsat så mycket på fiberutbyggnad
som vi gjort. Idag ligger kommunen högt
upp på listorna över antalet fiberanslutna
hem, även ute på landsbygden. Det är
viktigt eftersom tillgången till ett stabil,
säkert och snabbt internet är en stor del
av dagens samhälle.

Min tid i styrelsen har präglats av
framåtanda och framtiden och inte av
politiska positioneringar sinsemellan.
Det tankesättet har gjort att vi lyckats
investerat i att säkra vår leverans och
satsa på gröna lösningar. Vi har byggt
vindkraftverk, gjort det möjligt att hyra
solpaneler och håller just nu på med
att sätta upp laddstolpar till elbilar över
hela kommunen. Helt nya lösningar som
kändes långt bort när jag tillträdde är
nu ett faktum. Ett tydligt tecken på att
Kungälv Energi är ett bolag med ett ben
i samtiden och ett i framtiden.

Men helt enkelt har det inte varit alla
gånger. Jag minns t.ex. när vi skulle
köpa vindkraftverket och leverantören
gick i konkurs. Det var en nervös period
när leverantören inte längre var verksam och en handpenning var lagd. Men
slutet gott allting gott. Och idag står det
ett faktiskt ännu bättre vindkraftverk
än det vi inledningsvis köpt och förser
kommunen med grön energi.
Jag minns också arbetet med vårt fjärrvärmeverk med glädje. Vi stod inför en
utmaning att byta ut verket och göra stora
investeringar där som kunde hämmat
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Det har varit underbart att vara med och
bygga det som idag är Kungälv Energi.
Jag vill tacka för den möjligheten. Men
jag vill även rikta ett stort tack till VD
Hans Larsson Ljungblad, vice ordf. Tommy
Ohlsson, styrelsen och ledningsgruppen
samt personalen. Utan er drivkraft inget
Kungälv Energi.

/ Åke Sparringsjö
Styrelseordförande

Tommy Ohlsson och Åke Sparringsjö.

Jag har varit en del av Kungälv Energi
de senaste 8 åren. Det jag tar med mig
är sättet på vilket vi samarbetat och
jobbat för att skapa ett bättre Kungälv.
Trots politiska meningsskiljaktigheter
har vi alltid satt bolagets och Kungälvs
bästa i främsta rummet och i varje enskilt fall bortsett från partipolitiken när
beslut fattats.
Bolagets självständighet har varit och
är en viktig del i detta. Vi har hjälpt till
att leverera så att vi kunnat finansiera
våra investeringar. T.ex. har jag och Åke
varit med och tagit beslut om stora framtidssatsningar som vindkraft, bredband,
solenergi, gatubelysning m.m. Men också
vässat organisationen kompetensmässigt.
Jag har många roliga minnen från mitt
arbete i styrelsen. Bl.a. från mitt första
år när vi skulle löneförhandla med till-

trädande VD och jag hade tagit med mig
ett kontrakt redo för underskrift med
pengar och allt inskrivet. Att göra så gav
inte mycket utrymme för förhandling.
Men jag lärde mig och nästa gång hade
jag istället med mig två olika kontrakt. I
slutändan gick det bra och Hans blev en
lyckad rekrytering för bolaget.
Jag lämnar ett bolag som är välmående
och rustat för framtiden. Men också ett
där det finns utvecklingspotential för nya
styrelsen att vidareutveckla.
Till sist vill jag tacka styrelsen och
personalen på Kungälv Energi och Åke
Sparringsjö i synnerhet för ett gott
samarbete.

/ Tommy Ohlsson
Styrelsens vice ordförande

Kungälv Energi
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PRISVÄRD EL OCH FJÄRRVÄRME
Under 2018 fortsatte vi att leverera el och
fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris.
Den årliga Nils Holgersson-undersökningen, som sammanfattar olika driftkostnader
för ett typhus i Sveriges samtliga 290
kommuner, visar att såväl el- som fjärrvärmepriset i Kungälv ligger en bit under
medelpriset.

STORHETEN I DET LOKALA ALTERNATIVET
Genom ett medvetet arbete med underhålls
frågor har vi haft en fortsatt mycket hög
leveranstrygghet. Under 2018 slog vi rekord
i vår lokala elproduktion i kraftvärmeverket.
I Kungälv kan en kraftig tillväxt ske utan att
miljö- och klimatfrågorna påverkas negativt.
Det tycker vi visar att det nära och lokala
alternativet är bra för hela bygden.

Att vi går åt rätt håll i vårt aktiva arbete
med att vara prisvärda visar även samma
undersökning som placerar kommunerna
i rangordning. Kungälv placerar sig allt
bättre varje år och vår fjärrvärmetjänst är
nu på plats 108 av 290 vilket vi ser som en
framgång med tanke på de lokala förutsättningar vi har. Vårt elnät placerar sig på
plats 82 av 290 på samma lista.

LADDSTATION
Vi fortsätter att satsa grönt och erbjuder
nu 98 laddplatser till elbilar runt om i
Kungälvs kommun. Dessutom är snabbladdaren uppfräschad och fortfarande
gratis att ladda fram till 17 oktober 2019.
Kör försiktigt!

Kungälv Energi

KUNGÄLV VÄXER
Kungälv Energi växer så det knakar
vad gäller el och fjärrvärme. Kungälvs
kommun och Kungälvsbostäder är nu även
kunder på elhandeln och vi hoppas nå
9 000 elhandelskunder under 2019. Fjärrvärmesidan växer med viktiga företagskunder. Bland tillskotten kan Sea IT och
Gokartcentralen, båda i Arntorp, nämnas.
De största nytillskotten till vår växande
kundportfölj är Kongahälla Center och det
expanderande sjukhuset. Under året har
vi dessutom adderat 300 nya anslutningar
och desto fler kunder till vårt elnät. Och
i centrum har vi även kopplat in flera nya
bostadskvarter till vårt elnät och fjärrvärmenät med sammanlagt nästan 500
lägenheter. Kort sagt – framtiden i Kungälv
ser ljus och varm ut.

SOLCELLER
Solcellsfältet döptes till Solrosen efter
en lyckad namntävling. Det vinnande
bidraget belönades med två åtråvärda
solcellspaneler. Solrosen är nu slutsålt
och 1000 paneler har fått lyckliga hyrestagare i 10 år. Leveransen av 100 %
fossilfri el startar den 1 mars 2019.
Försäljningen av solcellspaket till
hemmet eller företaget tog fart under
2018. Vi gör allt från planering och
ansökning av bidrag till montering och
byte av elmätaren.

100 % FOSSILFRI FJÄRRVÄRME OCH EL
Vi förser Kungälv med fossilfri fjärrvärme
och el. Det betyder att vi förlitar oss på
naturens kraft när vi ger kungälvsborna
energi och värme. En grön och skön tanke
för miljö, plånbok och framtid.

ALLT FLER KOPPLAR UPP SIG
Fibernät är nu etablerat som den infrastruktur som framtidens tjänster byggs på.
Under året anslöts många av kommunens
verksamheter till vårt Stadsnät och vi hade
en markant ökning av fiberförfrågningar
från företag och operatörer. På landsbygden fick över 1 000 av våra befintliga
kunder ny kundutrustning och därmed
tillgång till högre kapacitet och fler tjänster.
Under 2019 fortsätter detta projekt och
beräknas nå ytterligare 1 300 kunder.
Många av våra kunder blev glada när Telia
kom in som ny tjänsteleverantör i vårt
öppna Stadsnät för internet, telefoni och TV.

SOLEN STRÅLADE PÅ
KUNGÄLVSMÄSSAN
Den 6–8 september var det Kungälvs
mässan i Mimershallen. Årets tema i
montern var solceller, vilket visade sig
vara helt rätt då de flesta frågor från
besökarna på mässan handlade om just
solcellsfältet Solrosen och olika lösningar
av solcellsanläggningar till hemmet.

Kungälv Energi
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FÖR VA LT NING S BE R ÄT T E L S E

Förvaltningsberättelse Kungälv Energi AB
Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energi AB, 5560832064, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2018.
Bolaget bildades år 1992.
Kungälv Energi AB ägs till 100 procent av Kungälvs Kommun. Kungälv
Energi har sedan 2010 ett helägt dotterbolag, Kungälv Närenergi AB,
556805-6641, som inom koncernen ansvarar för inköp och försäljning av el,
uppförande och drift av produktionsanläggningar för förnybar el samt
försäljning av solcellsanläggningar.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
VERKSAMHET
Kungälv Energis affärsidé:
Kunden ska uppleva oss som det självklara valet för energi- och IT lösningar
inom Kungälvs kommun. Vi är öppna för teknisk utveckling och utnyttjar
modern teknik för att erbjuda tjänster med god standard och hög tillgänglighet. På ett personligt sätt bidrar vi till samhällets utveckling och miljöförbättring samt ger våra kunder komfort, trygghet och konkurrenskraft.
Verksamheten är organiserad i affärsområdena; Elnät, Värme, Stadsnät och
Entreprenad samt stödfunktionerna Administration och Marknad.
I dotterbolaget, Kungälv Närenergi AB, bedriva elhandel samt produktion av
energi i bolagets vindkraftverk. Dessutom säljer dotterbolaget sedan år
2018 solcellsanläggningar till företag och privatpersoner.
Elnät
Nätverksamheten omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive
Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog i
Lilla Edets kommun. Verksamheten omfattar även gatljusverksamheten
imon Kungälv kommun.
Värme
Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun. Affärsområde Värme
ansvarar också för el och värme som produceras av Kungälv Energi.
Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och
stamved). Spillvärme köps från Göteborgs Energi.
Tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva fjärrvärmeverksamheten
föreligger.
Stadsnät
Kungälv Energi äger och sköter driften av ett fibernät inom Kungälvs
kommun och delar av Lilla Edets kommun. I stadsnätet, som är ett framtidssäkert optiskt fibernät, finns internettjänster samt TV- och telefonitjänster. Stadsnätet byggs ut konstant för att kunna ansluta flera fastigheter och
nya områden i kommunen.
Elhandel
Elhandelsverksamheten finns i dotterbolaget Kungälv Närenergi.
Marknadsfokus är på Kungälv kommuns invånare. Ökningen av marknadsandelen har varit fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri,
antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.
Vindkraft
Kungälv Närenergi äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder om
Kode, vilket togs i drift 2014. Ytterligare verk planeras.
Solceller
Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans med
samarbetspartners har startats under år 2018.
Entreprenad
Entreprenadavdelningen arbetar med nyanslutning, byggnation samt drift
-och underhåll för våra olika affärsområden Elnät, Stadsnät, Värme och
Vindkraft.
MILJÖ
Vår utbyggnad av fjärrvärme har haft en positiv inverkan på miljön i kommunen.
Genom att vår oljeeldning med fossilt ursprung näst intill upphört så har
även de fossila koldioxidutsläppen minskat väsentligt. Den fortsatta
utbyggnaden av fjärrvärmenätet bidrar till en mer miljövänlig kommun.
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Bredbandskommunikationen möjliggör för Kungälvsborna att arbeta
hemma vilket bidrar till minskade utsläpp.
All el som säljs är fossilfri, antingen från Kungälv Energis egen produktion
av vindkraft eller i vår fjärrvärmeanläggning eller köpt med ursprungsmärkning.
Bolaget har skapat en bilpool där man bokar elbil eller biogasbil för att öka
användandet av supermiljöbilar i tjänsten.
Kungälv Energi AB har en snabbladdarstation centralt i Kungälv samt
laddstolpar för elbilar på pendelparkeringar i samarbete med Kungälvs
Kommun.
En solcellsanläggning har byggts för att förse bolagets elbilar med energi.
Vi har även byggt den första delen av en solcellsanläggning vid vår befintliga
solvärmeanläggning i Munkegärde för driftsättning i början av år 2019.
Bolaget säljer solcellsanläggningar till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners.
RESULTAT
Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett
överskott på 38,2 mkr (26,2 mkr år 2017).
Investeringar
Under året har investeringar i koncernen skett med 111,7 mkr (89 mkr år
2017). Fördelning mellan verksamhetsgrenarna är Elnät 59 mkr, Värme 4,8
mkr, Stadsnät 37,9 mkr, Entreprenad 2,3 mkr och Solcellsanläggning 3,0
mkr samt företagsgemensamma investeringar på 5 mkr.
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Finansiering av koncernens verksamhet har skett genom upplåning via
Kungälvs Kommun. Kungälv Energis soliditet är 29,4% (29,8% år 2017).
Likviditeten i koncernen skapas via ett med Kungälvs Kommun gemensamt
koncernkonto.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Nedan framgår några av de risker som finns i koncernens verksamhet.
Ytterligare risker framgår av bolagets riskkatalog.
Finansiella risker
Koncernens tillgångar är till 30,3% (29,4% i bolaget) finansierade med eget
kapital och resterande del med lånat kapital vilket innebär att stora
ränteförändringar utgör en riskfaktor för bolaget. För 123 Mkr i lån utav
totalt 444 Mkr är räntan fast. Dessutom har säkringar gjorts med hjälp av
ränteswappar avseende 130 Mkr med fast ränta på 2,52 %, 2,70 % samt
0,94%.
Vädermässiga risker
Två stormar med omfattande konsekvenser för bolaget har inträffat under
perioden 2005-2007. Omfattande investeringar för att vädersäkra vårt elnät
pågår. Konsekvenserna av senare stormar har inte blivit lika omfattande
som vid tidigare stormar vilket visar att vädersäkringsinvesteringarna ger
resultat.
Vi är även temperaturkänsliga då våra elnätsavgifter samt även värmeavgifter till kunderna har hög andel rörligt pris.
Elhandelsrisker
Riskerna för vår elhandelsverksamhet är volymrisken på våra fasta avtal,
till stor del beroende av avvikelser från normal väderlek, och profilrisken
vilken beror på kundens uttagsprofil. Bolaget samarbetar med Skellefteå
Kraft såsom partner och elhandeln sker i deras handelssystem där
bolagets alla fasta avtal säkras.
Risker för vindkraftsverksamheten
Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priset på el och elcertifikat.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Antalet anställda i medeltal år 2018 var 77 personer, 17 kvinnor och 60 män.
Antalet årsarbetare (inkl timanställda) är 78 (74,5 under år 2017). Sjukfrånvaron av ordinarie arbetstid har varit 6,4% år 2018 (6,9 % år 2017).

FÖR VA LT NING S BE R ÄT T E L S E

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Vi undersöker vad våra kunder anser om oss 4 ggr per år och har, sedan
2008, en stadig uppgående trend. Vi arbetar hela tiden för att kundnöjdheten
ska öka ytterligare.
Aktiviteter som kunderna märkt under året är bl.a. Kungälvsmässan samt
Kungälvenergidagen den 1 juni med många aktiviteter. Våra kunder har visat
ett stort intresse för solceller under året. I mars genomfördes ett välbesökt
solcellsseminarium tillsammans med Kungälvs kommun.
Kunderna har besökt våra populära frukostmöten. Exempelvis: Framtidens
elmarknad, Bin – utan dem överlever inte mänskligheten, Eleffekt och om
hur framtidens behov ser ut samt Internet of Things.
Bolaget har engagerat sig i arbetet med att ta fram och tydliggöra platsvarumärket Kungälv.
Bolaget har under året infört ett nytt kundinformationssystem.
Vi vill att all personal ska ha bra förutsättningar för att göra ett bra arbete
hos oss, vi mäter detta minst en gång om året. Inom ramen ”Kungälvenergiskolan” genomför vi aktiviteter för att få gemensamma värderingar samt
öka involvering.
Under året har bolaget deltagit med mycket resurser avseende utbyggnaden
i centrala Kungälv där stora satsningar gjorts bl.a. på Kongahällatomten,
Resecentrum samt Kungälvs sjukhus.
Vår entreprenadavdelning gör ett fantastiskt arbete – närmare tusen projekt
av varierande storlek har utförts under året.

Direktmarknadsföring kommer att fortsätta i form av kombinationserbjudande för produkterna inom värme, stadsnät och elhandel.
Ytterligare analyser för att trygga värmeförsörjningen på längre sikt
kommer att genomföras.
En ny fjärrvärmeledning till Ytterby kommer att byggas.
Bolaget kommer att fortsätta att investera i elnätet för att trygga
elleveranserna.
Planeringen av en ny mottagningsstation för el 130/20 kV fortsätter,
ansökan om bygglov är inskickat.
Elnätsregleringen, där intäktsramar för perioden 2020 – 2023 ska fastställas, kommer att innebära ett omfattande analysarbete.
Stadsnätsverksamheten har en fortsatt hög investeringstakt. Verksamheten vill arbeta i enlighet med Sveriges bredbandsstrategi vilket innebär
att kunna erbjuda höghastighetsbredband till 90 % av kommunens invånare
år 2020.
Vår utmaning, tillsammans med kommunen och alla medborgare, är att
kunna ansluta alla till vårt snabba fibernät.
Fler fiberföreningar inom kommunen har valt att sälja sina nät till oss och
fler är på gång.
Stora satsningar kommer att göras framöver för att uppgradera av fibernäten på landsbygden.
Under 2019 kommer bolaget att testa olika tekniker och applikationer inom
området IoT (Internet of Things) och ta fram affärsmodeller inom området.
Vi kommer att fortsätta engagera oss i elbilar och laddstationer.

Våra elnätspriser ligger bra till prismässigt enligt bl.a. villaägarföreningen
trots detta visar verksamheten ett bra resultat.
Vårt engagemang för en vacker vinterbelysning tillsammans med Kungälvs
kommun och Näringslivsföreningen, KMN, är omtyckt bland Kungälvsborna.
Under året har Stadsnät byggt 600 nya fiberanslutningar i villaområden,
landsbygd, industrier samt bostadsrättsföreningar. Denna satsning kallar vi
”Ett fiberrikare liv”, vilken kommer att fortgå framöver.
År 2018 har en nedskrivning gjorts med 4 Msek avseende fiberinvesteringar
slutförda år 2018 efter bedömning av investeringarnas framtida kassaflöde.
Bolaget fortsätter investera för ökad leveranssäkerhet i elnätet.

Solcellsanläggning kommer att färdigställas och uthyrning av solcellspaneler kommer att starta i början av 2019.
Kungälv Närenergi AB kommer att fortsätta planering av vindkraft i Dalen.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAG
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital
fond
res
res
Belopp vid årets ingång
25 000
70 066
0 6 000 101 066
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma; utdelning

-6 000 -6 000

Årets resultat

2 790

Belopp vid årets utgång

Under 2018 har vindkraftverket, Vindrosen, producerat 6,2 GWh vilket är 1,2
GWh under prognostiserad volym.

Disposition enligt beslut av
årets årsstämma; utdelning

-6 000

-6 000

Årets resultat

30 246

30 246

283 743

308 743

Länsstyrelsen beslutade fastställa kommunens beslut att förbjuda
etablering av anmäld verksamhet omfattande två vindkraftverk i Dalen.
Kungälv Närenergi överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och
miljödomstolen i december.
Under året har bolaget byggt ytterligare laddstolpar. Kungälv Närenergi har
sålt 22 solcellsanläggningar till företag och privatpersoner. En del av
byggnationen av vår solcellsanläggning i Munkegärde för uthyrning av
solpaneler är uppförd under året. Anläggningen är planerad att tas i drift i
mars 2019 och intresset för att hyra paneler är stort.

25 000

70 066

0

2 790

Utvecklingen av elhandelsverksamheten går enligt bolagets plan. Ökningen
av marknadsandelen har varit fortsatt stadig under året och följer vår
långsiktiga plan. Totalt antal kunder vid årets slut var 8 300, en ökning med
888 kunder. Försåld volym var 122 GWh.

2 790 97 856

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERN
Aktiekapital Balanserat res m m
Belopp vid årets ingång
25 000
259 497

Belopp vid årets utgång

25 000

Totalt
284 497

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Årets resultat				
2 790 000 kronor
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att till aktieägarna
utdelas totalt				
2 790 000 kronor
Utdelningen kommer att utbetalas före 2019 års utgång.

FRAMTIDA UTVECKLING
Kungälv utvecklas – Kungälv Energi vill vara med och leda utvecklingen.
Kungälv Energis vision är att vi aktivt ska bidra till samhällets hållbara
utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen. Bolaget kommer att
engagera sig i att skaffa förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv.

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till
29,2 % och koncernens soliditet till 30,1 %. Soliditeten är fortsatt betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt
bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna
upprätthållas på likaledes betryggande nivå.

Kommunvalet innebar ändrad majoritet i Kungälv. I december beslutade
kommunfullmäktige om en helt ny styrelse för bolaget. Den nya styrelsen
tillträder i samband med bolagsstämman i maj 2019.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget,
och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på
kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den
föreslagna utdelningen kan härmed försvaras med hänsyn till vad som
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

Frukostföreläsningar – vi fortsätter med dessa 2019.
Kontoret på Byggmästaregatan är för litet, nu planerar vi för en större
utbyggnad.

Kungälv Energi
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FLERÅRSÖVERSIKT

Flerårsöversikt Översikten avser koncernen förutom då det står att den avser moderbolag.
RESULTATRÄKNING, TKR
Omsättning
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Årets resultat efter finansiella poster
BALANSRÄKNING, TKR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital (moderbolag)
Obeskattade reserver (moderbolag)
Uppskjuten skatteskuld
Avsättningar, pensioner
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital o skulder moderbolag
Summa Eget kapital o skulder koncern
NYCKELTAL
Total investering, Mkr
Antal anställda, medeltal
Omsättning per anställd
Omsättningsökning/minskning %
Soliditet %, moderbolag
Soliditet %, koncern
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %

2018

2017

2016

2015

2014

327 095
-58 027
45 589
-7 487
38 233

294 822

278 291

260 354

238 854

-58 110

-57 218

-52 659

-48 732

36 262

42 344

46 444

40 835

-10 052

-8 528

-18 021

-15 166

26 211

33 816

28 423

25 669

887 102
132 515

837 390

818 999

787 316

765 160

89 269

100 144

79 851

79 153

97 856
269 877
59 373

101 066
234 677
51 629
45 591

97 754
216 281
47 689
43 092

99 724
186 003
40 921
41 889

97 736
163 583
35 988
32 844

424 000

444 000

456 000

470 000

120 065

117 678

84 503

79 180

952 877
926 811

922 618
919 295

868 119
867 319

843 343
844 323

89

99

75

75

46 846
444 000
160 700
1 048 153

1 019 769
112
77
4 248
11
29,4
30,3
4,7
12,9

72

68

67

65

4 095

4 093

3 886

3 675

6

7

9

-3

29,8

28,9

28,2

26,7

30,7

29,0

28,3

26,8

3,9

4,7

5,4

4,9

9,5

13,1

13,9

11,6

Soliditet: Eget kapital, justerat med obeskattade reserver och uppskjuten skatt, i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital: Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig eget kapital.

Faktaruta / stadsnät
2018

2017

2016

11 600
8 700
520
41,3
37,9

11 000

10 000

8 800

8 000

8 100

7 200

5 800

5 000

470

390

340

280

42,7

37,3

34,9

22,2

Mkr

39,3

28,3

34

11,6

Mkr

-5,0

1,0

7,6

9,5

1,2

Mkr

2018

2017

2016

2015

2014

8 300
122

7 412

6 743

6 102

5 274

Såld volym

105

95

83

Årets resultat före skatt o disp.

1 358

2 217

1 390

1 906

Antal fiberanslutningar
Antal aktiva kunder (inkl företag)
Företag, antal anslutningar
Omsättning
Årets investeringar
Årets resultat före skatt o disp.

2015

2014

Faktaruta / elhandel
Antal kunder
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76 GWh
296

Tkr

FA K TA RU TOR

Faktaruta / elnät
Transiterad energi (inkl förluster)
Transiteringskostnader
Regionnätsavgift
Transiteringsintäkter -belopp
Transiteringsintäkter -per kWh
Förluster
Medelavbrottstid per kund:
inkl planerade avbrott/externa nät
driftstörning i eget nät
Genomsnittligt antal avbrott per kund:
driftstörning i eget nät

2018

2017

2016

2015

2014

399,2
22,7
5,7
118,8
29,8
19,5

385,8

385,4

364,2

354,2 GWh

20,2

20,9

20,7

20,6 Mkr

5,2

5,4

5,7

114,0

109,8

104,4

31,5

28,5

28,7

28,7 öre/kWh

19,5

20,2

19,1

17,1 GWh

102,5
75,2

93

234,4

169,9

67,4 min

54

87,2

149,3

31,2 min

5,8

öre/kWh

101,8 Mkr

1,4
22 392
58,7

0,9

1,7

1,3

0,4

22 130

21 821

21 673

21 287

34,5

61,1

33,6

34,1 Mkr

23,3

21,5

22,3

11,4

15,3

2018

2017

2016

2015

2014

72,4

72,6

67,4

66,1 GWh

27

27,9

27,3

25,6 GWh

0,46

0,97

0,1

0,7 GWh

1,4

1,45

1,5

1,7

GWh

Elproduktion

74,5
26,8
0,42
1,7
8,8

6,7

7,6

6,8

7,2

GWh

Inköpt värme

32,2

29,1

29,2

28

27

GWh

5,5
0,12
0,21

5,1

5,3

5

5 GWh

0,11

0,06

0,06

0,06 GWh

0,18

0,178

0,2

0,21 GWh

Total produktion

150,2

142,5

145,2

136,4

133,6 GWh

Bränslekostnad

34,5
93,1
7,3
1,3
1 072
4,8

28,8

29,6

25,9

29 Mkr

87,7

87,7

85,6

81,1 Mkr

0,9

1,2

2,7

3,6

Mkr

1,6

0,4

1,2

1,4

Mkr

1 060

1 045

1 037

971

12,2

8,7

6

7,6 Mkr

15,2

11, 4

10,2

13,7

8,7 Mkr

2018

2017

2016

2015

Antal kunder
Årets investeringar
Årets resultat före skatt o disp.

Mkr

Faktaruta / värme
PRODUKTION MUNKEGÄRDEVERKET
Biopannor
Rökgaskondensering
Oljepannor, bioolja
Sol

Produktion närvärme
Pelletspannor
Oljepannor
Sol

Försäljningsintäkter Värme -belopp
Försäljningsintäkter Elproduktion -belopp
Försäljningsintäkter Utsläppsrätter
Antal kunder (debiterade anläggningar)
Årets investeringar
Årets resultat före skatt o disp.

Faktaruta / vindkraft

Återföring nedskrivning/Nedskrivning fordr

6,2
0
1 085
0

Årets resultat före skatt o disp.

1 085

Elproduktion
Årets investeringar
Resultat

2014

6,9

6,7

7,8

0,02

0,02

0,07

20,3 Mkr

0,7

GWh

-8 116

-9 996

446

195 Tkr

0

2 000

-7 974

-

Tkr

-8 116

-7 996

-7 528

195

Tkr

Kungälv Energi
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R E S ULTAT R Ä K NING

Resultaträkning Not 1,3
Not
RÖRELSENS INTÄKTER

Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

433 135
-126 310
14 512
14 030
6 240

295 056
-24 856
10 885
19 618
5 004

382 091
-126 310
14 512
14 030
8 430

237 058
0
10 885
19 618
6 527

Summa rörelsens intäkter

341 607

305 707

292 753

274 088

RÖRELSENS KOSTNADER
Transiteringskostnader
Inköp förlustenergi
Flis, bioolja, fjärrvärme
Inköp el för elhandel
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på materiella anläggn. tillgångar
Nedskrivning materiella anläggn.tillg.

-23 229
0
-34 453
-52 996
-62 857
-60 456
-58 027
-4 000

-20 219
0
-28 818
-35 322
-56 580
-57 662
-58 110
-12 734

-23 229
-7 571
-34 453
0
-63 256
-60 456
-57 313
-4 000

-20 219
-6 155
-28 818
0
-57 641
-57 662
-57 104
-5 000

-296 018

-269 445

-250 278

-232 599

45 589

36 262

42 475

41 489

119
12
131

70
0
70

118
12
130

70
0
70

-7 458
-29
-7 487

-9 426
-696
-10 122

-6 786
-29
-6 815

-9 426
-24
-9 450

-7 356

-10 052

-6 685

-9 380

38 233
0
-7 987

26 211
0
-5 862

35 790
-32 757
-243

32 109
-24 294
-1 815

30 246

20 349

2 790

6 000

Nettoomsättning
Avgår energiskatt
Aktiverat arbete för egen räkning
Anslutningsavgifter
Övriga rörelseintäkter

Not 2
Not 2

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Not 2

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
Ränteintäkter Kungälvs Kommun kortfristiga
Övriga ränteintäkter
Finansiella kostnader
Räntekostnader Kungälvs Kommun långfr utlåning
Övriga räntekostnader

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets skatt
Årets resultat

Not 8
Not 9

8 700
8 100
7 200
5 800

ANTALET SOM
ANSLUTER SIG TILL
STADSNÄTET ÖKAR
VARJE ÅR.
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5 000

BAL ANSRÄKNING

Balansräkning Not 1
Not

Koncernen

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Distributionsanläggningar elnät
Gatljusanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Fjärrvärmeanläggningar
Opto- och telenät
Vindkraftverk
Påg. nyanläggningar; vindkraft & solceller

Not 10
Not 11
Not 12
Not 13
Not 14
Not 15
Not 16
Not 17
Not 18
Not 19

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos koncernföretag

Not 20
Not 21

Moderbolaget

2017-12-31

17 526
2 270
446 727
24 001
33 906
183 556
157 744
16 570
4 802
887 102

17 278
2 270
419 246
18 678
30 832
193 894
136 083
17 284
1 825
8378390
700

2018-12-31

2017-12-31

17 526
2 270
446 727
24 001
33 906
183 556
157 744
0
0
865 730

17 278
2 270
419 246
18 678
30 832
193 894
136 083
0
0
818 281

8 100
0
152
0

0
152
0

10 000
152
45 000

10 000
152
45 000

887 254

837 542

920 882

873 433

9 098

7 090

9 098

7 090

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran

30 124
6 063

22 327
1 294

30 124
6 057

22 327
1 277

Fordran på Kungälvs kommun
Övriga fordringar

14 901
1 785

2 312
1 616

14 901
903

2 312
1 458

1 048 153

Summa anläggningstillgångar

5 800
5 000

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager; råvaror och förnödenheter

Fordran på koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 22

7 200

0

0

1 003

0

70 544
123 417

53 708
81 257

65 185
118 173

44 980
72 354

132 515

88 347

127 271

79 444

1 019 769

925 889

1 048 153

952 877

Likvida medel

0

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

0

2014
11,6 Mkr
2018
37,9 Mkr
2015
34 Mkr

INVESTERINGAR I
STADSNÄTET PER ÅR.

2016
28,3 Mkr

2017
39,2 Mkr

Kungälv Energi
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BAL ANSRÄKNING

Balansräkning forts. Not 1
Not
EGET KAPITAL & SKULDER

Koncernen

Moderbolaget

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

25 000

25 000

283 743

259 497

Aktiekapital, 250 000 aktier à kvotvärde 100 kr
Reservfond

25 000
70 066

25 000
70 066

Summa bundet eget kapital

95 066

95 066

Fritt eget kapital
Årets resultat

2 790

6 000

Summa fritt eget kapital

2 790

6 000

284 497

97 856

101 066

0

269 877

234 677

0

269 877

234 677

46 846
59 480

45 591
51 736

46 846
0

45 591
0

106 326

97 327

46 846

45 591

444 000

424 000

444 000

424 000

444 000

424 000

444 000

424 000

47 126
59 901
48 088
0
5 585

39 400

38 046

35 532

62 957

97 454

83 878

5 231

48 088

3 748

0

0

16 709

12 477

5 986

7 676

Eget kapital
Aktiekapital
Annat eget kapital inkl årets resultat
Bundet eget kapital

Summa eget kapital
OBESKATTADE RESERVER
Avskrivning utöver plan

308 743
Not 23

Summa obeskattade reserver
AVSÄTTNINGAR
Avsatt till pensioner
Uppskjuten skatteskuld

Not 24
Not 9

Summa avsättningar
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga lån via Kungälvs Kommun

Not 25

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skuld till Kungälvs Kommun

Not 26

Övriga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital & skulder

Not 27

160 700

120 065

189 574

147 543

1 019 769

925 889

1 048 153

952 877

8 300
7 412
6 102
5 274

ANTAL
ELHANDELSKUNDER
SEDAN 2014.
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6 743

K A S S A F LÖDE S A N A LY S

Kassaflödesanalys
Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster

Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

45 589

36 262

42 475

41 489

58 027
4 000
1 255
108 871

58 110

57 104

2 499
109 605

57 313
4 000
1 255
105 043

2 499
106 092

131
-8 918

-10 537

130
-8 246

-9 865

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet;
Avskrivningar anläggningstillgångar
Nedskrivning anläggningstillgångar
Förändring avsättning pensioner
Erhållen ränta
Erlagd ränta

-8 787
100 084

70

-10 467
99 138

6-272
102

-8 116
7 412
96 927
6 743

5 000

70

8 300

-9 795

96 297

7 309

-2 000
-20 580
-21 213
2 514
25 447
-15 832

100 704

106 447

81 095

101 221

-111 739
91

-89 234
0

-108 762
91

-89 216

Avyttring materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-111 648

-89 234

-108 671

-89 216

0

-2 688

20 000
0
13 576
0
-6 000

Förändring varulager
Förändring kundfordringar
Förändring övriga kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder

42 475

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Not 10

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån

-2 000
-20 5805 274
-20 031
7 726
35 505
620

12 734

-1 133
-3 312
10 809
1 217

-272
-1 133
-1 853
9 297
-1 115
4 924

0

Utbetald utdelning

20 000
0
-3 056
0
-6 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 944

-17 213

27 576

-12 005

Årets kassaflöde

0

0

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

0

0

Amortering av skuld
Koncernkredit
Erhållet bidrag laddstolpar

-22 000
6 763

712

0
-22 000
11 971

712
-2 688

7,8 GWh
6,7 GWh

0,7 GWh

6,9 GWh
6,2 GWh

EL FRÅN
VINDKRAFT
SEDAN 2014.
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NOTER

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 Årsredovisning och 			
koncernredovisning (K3).			
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.			
Intäkterna redovisas när produkten/tjänsten har levererats till
kunden eller när elcertifikat och utsläppsrätter har erhållits. Det
inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Uppdragsinkomster för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när
arbetet är väsentligen fullgjort.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Koncernredovisningen omfattar dotterbolag där moderbolag innehar
mer än 50 % av rösterna. Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden.				
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11,
vilket innebär att värderingen sker utifrån anskaffningsvärde.				
Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindningar
(säkringsredovisning) Avtal om ränteswapar skyddar mot ränteförändringar vilket är närmare beskrivet i förvaltningsberättelsen. Genom
säkringarna erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som
redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader.				
Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om säkringsredovisningen förfaller, säljs,
avvecklas eller löses in eller säkringsrelationen inte längre uppfyller
villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. I anskaffningsvärdet för
egentillverkade anläggningstillgångar ingår förutom material o externa
kostnader även direkt lön o sociala avg samt skälig del av indirekta
kostn. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive
realisationsförlust för avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:		
Byggnader		
Distributionsanläggningar elnät		
Gatljusanläggningar		
Inventarier, verktyg och installationer		
Fjärrvärmeanläggningar, kulvert		
Fjärrvärmeanläggningar, övrigt		
Opto- och teleanläggningar		
Vindkraftverk, grund och väg		
Vindkraftverk, transformator o elansl		
Vindkraftverk, verket		

20-50 år
30-35 år
5-35 år
3-15 år
30 år
20-50 år
5-20 år
50 år
35 år
25 år

Ägarförhållanden
Kungälv Energi AB är av Kungälvs Kommun,orgnr 212000-1371,
helägt bolag.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade		
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kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
Aktiverat arbete för egen räkning avser tid nedlagd av egen personal
avseende projekt vilka har bokförts såsom investering.			
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inte annat anges.
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet med avdrag för inkurans med 2,5 %.			
Avsättningar görs för pensioner samt för uppskjuten skatt. Se not 24 resp
not 9.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företaget har förmånsbestämda planer och företaget har därmed en
förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och
tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att
avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk).
Låneutgifter I Kungälv Energi har inga låneutgifter aktiverats vid
tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar. I Kungälv Närenergi
har låneutgifter under byggnationstiden av vindkraftverk aktiverats i
anskaffningskostnaden.			
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som
gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Fordringar
och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.			
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som
är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.			
Likvida medel
Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem.
Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kreditvolymer avtalats.
Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig skuld
till Kungälvs Kommun.			
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i
moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner
i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår		
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.
Eventuella koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas.
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

NOTER

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 		
årsredovisningslagens indelning.		

Not 5 Personal
Antal anställda, med fördelning
på kvinnor och män uppgår till

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen,
inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.		
Bedömningar och uppskattningar
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i
framtiden eller som har någon betydande effekt på redovisade belopp i
denna årsredovisning.
Not 5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,22 avser även koncernen.

2018

17

16

- Män

60

58

Totalt

77

74

Löner och ersättningar för
- Styrelse och VD

1 564

1 519

- Övriga anställda

37 769

35 047

Totala löner och ersättningar

39 333

36 565

Sociala avgifter enligt lag o avtal

12 333

11 398

5 419

6 088

596

551

Pensionskostnader
Varav pensionskostnad styrelse o VD

Not 2 Nettoomsättning

Löne- o avkastn.skatt

Nettoomsättningen fördelar sig
på rörelsegrenar enligt följande:

samt personalförsäkringar

1 388

1 867

Moderbolaget

Övriga personalkostnader

1 983

1 743

2018

2017

Summa personalkostnader

60 456

57 662

114 249 118 813

114 249

Koncernen
2018
Transiteringsintäkter elenergi

118 813

Intäkter gatljus

7 500

Intäkter elproduktion värmeverket
Intäkter utsläppsrätter

2017
7 500

7 500

7 500

7 321

903

7 321

903

1 321

1 576

1 321

1 576

Intäkter värmeleveranser

93 142

87 642

93 142

87 642

Intäkter stadsnätsverksamhet

27 684

25 187

27 684

25 187

Försäljning elhandel

44 613

31 218

0

0

3 533

2 381

0

0

2 898

0

0

0

Intäkter vindkraft
Solceller
Totalt

2017

- Kvinnor

306 825 270 656 255 781 237 058

Avtal om avgångsvederlag
För avtal med VD gäller en uppsägningstid om 12 månader för bolagets
del med rätt att skilja VD från hans befattning med oförändradeanställningsförmåner under uppsägningstiden. Avgångsvederlag
utgår om VD sägs upp av annan anledning än grovt avtalsbrott med
8 mån från uppsägningstidens utgång. Ersättning under uppsägningstiden eller tid för avgångsvederlag skall jämkas om VD erhåller annan
anställning.			
Not 6 Avskrivning materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Rörelseresultatet fördelar sig på
rörelsegrenar enligt följande:
Byggnader

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

1 069

1 716

1 069

1 716

21 995 23 173

21 995

2018

2017

2018

2017

Transitering el

27 076

27 020

27 076

27 020

Distributionsanläggningar elnät

Fjärrvärmeleveranser

16 490

13 577

16 490

13 577

Gatljusanläggningar

1 104

939

1 104

939

Bredbandssverksamhet

-3 385

2 645

-3 385

2 645

Invent, verktyg o installationer

5 486

4 375

5 486

4 375

Entreprenadverksamhet

2 294

-1 752

2 294

-1 752

Elhandel

1 357

2 217

0

0

Vindkraft
Totalt

1 757

-7 444

0

0

45 589

36 262

42 475

41 489

23 173

Fjärrvärmeanläggningar

14 233

17 161 14 233

17 161

Opto- och telenät

12 248

10 918 12 248

10 918

Vindkraft
Totalt

714
58 027

0

0

58 110 57 313

57 104

1 006

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 7 Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

Moderbolaget
Av årets intäkter avser 0,7% (0,6% 2017) försäljning till
koncernföretag. Av rörelsekostnaderna avser 3,5% (3,4% 2017)
inköp från koncernföretag.			

År 2018 har en nedskrivning gjorts med 4 Msek av fiberinvesteringar
slutförda år 2018 efter bedömning av framtida kassaflöden.
År 2017 har en nedskrivning gjorts med 5 Msek av fiberinvesteringar
slutförda år 2016 och 2017 efter bedömning av framtida kassaflöden.
År 2017 har nedskrivning gjorts med 7 Msek av vindkraftverket i Skårby
efter genomförd bedömning av framtida kassaflöden.
År 2017 har en nedskrivning av ett pågående vindkraftsprojekt i Kareby
gjorts med 734 Tsek.				

Not 4 Övriga externa kostnader
I övriga externa kostnader ingår ersättningar till revisionsföretag
enligt följande:
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

PwC, revision

29

110

29

75

KPMG, revision

75

0

75

0

PwC, rev.verks utöver rev.uppdr

86

20

86

14

0

194

0

194

190

324

190

283

PwC, skatterådgivning
Totalt

Not 8 Bokslutsdispositioner (mb)
2018

2017

Avskrivningar utöver plan

35 200

18 396

Mottaget/avgivet koncernbidrag

-2 443

5 898

Totalt

32 757

24 294

Kungälv Energi
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NOTER

Noter

forts.

Not 9 Skatt på årets resultat

Not 14 Gatljusanläggningar
Koncernen
2018

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt

Moderbolaget

2017

2018

2017

243

1 815

243

893

7 744

4 047

0

0

7 987

5 862

243

893

38 233 26 211

3 033

3 623

Skatt ber enl gällande skattesats
Skatt av ej avdragsg kostn
Skatt hänf till tidigare år

667

1 719

667

797

91

96

91

96

-515

0

-515

0

Uppskj skatt avs obesk res

7 744

4 047

0

0

Redovisad skattekostnad

7 987

5 862

243

893

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående ack. anskaffningar
Ingående ack. avskrivningar
Årets avskrivningar

Årets investeringar

2018

2017

2018

2017

Byggnader

1 317

494

1 317

494

0

0

0

0

50 654 31 420

Mark

50 654

31 420

Gatljusanläggningar

Distributionsanläggningar elnät

6 427

1 617

6 427

1 617

Invent, verktyg och installationer

8 560

5 246

8 560

5 246

Fjärrvärmeanläggningar
Opto- och telenät

3 896 11 182

3 896

11 182

37 908 39 257

37 908

39 257

-939

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

Försäljningar och utrangeringar

0

Ingående ack. avskrivningar

-59 540

-55 165

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

0

0
0

Ingående anskaffningsvärde

2 977

0

0

0

Årets anskaffningar

111 739 89 234 108 762

89 216

Årets anskaffning

1 317

494

60 652

59 335

Ingående ack. avskrivningar

-42 056

-40 340

-1 069

-1 716

Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

-43 125

-42 056

Utgående planenligt restvärde

17 526

17 278

Taxeringsvärde byggnad

19 057

19 057

Not 12 Mark

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

2018

2017

2 270

2 270

0

0

Utgående ack. anskaffningar

2 270

2 270

Utgående planenligt restvärde

2 270

2 270

241

241

Taxeringsvärde mark

2018

2017

708 190

680 046

Årets anskaffningar

46 827

31 420

Försäljningar och utrangeringar

-3 826

-3 276

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ack. anskaffningar

751 191

708 190

Ingående ack. avskrivningar

-288 946

-270 227

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
22
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3 826

3 276

-19 347

-21 995

-304 467

-288 946

446 727

419 246

-4 375

-64 008

-59 540

33 906

30 832

2018

2017

489 804

478 622

3 896

11 182

493 700

489 804

Ingående ack. avskrivningar

-295 910

-278 749

Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-14 233

-17 161

-310 143

-295 910

183 557

193 894

Not 17 Stadsnät

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående ack. anskaffningar

2018

2017

211 209

171 952

37 909

39 257

249 118

211 209
-59 208

Ingående ack. avskrivningar

-75 126

Årets avskrivningar

-12 248

-10 918

Utgående ack. avskrivningar

-87 374

-70 126

Årets nedskrivning
Utgående planenligt restvärde

-4 000

-5 000

157 744

136 083

Not 18 Vindkraft (inkl påg nyanl)
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Not 13 Distributionsanläggningar elnät

0

-4 977

Utgående ack. anskaffningar
Årets avskrivningar

Utgående ack. anskaffningar

509

Not 16 Fjärrvärmeanläggningar

0

2017

5 246
90 371

0

58 841

8 050
97 912

18

2018

2017
85 125

Utgående ack. anskaffningar

0

59 335

2018
90 371
-509

0

Ingående anskaffningsvärde

0
-939
18 678

Vindkraft

Not 11 Byggnader

-939
-1 104
-2 043

Pågående arbeten, vindkraft
Pågående arbeten, solcellsfält

1 617
19 617

24 001

Årets anskaffningar
Moderbolaget

6 427
26 044

Utgående ack. avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

Koncernen

2017
18 000

Utgående planenligt restvärde

Uppskjuten skatt är 22 % av obesk res i BR 59 480 år 2018 (51 736 år 2017).
Not 10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar

2018
19 617

2018

2017

40 721

40 703

0
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Utgående ack. anskaffningar

40 721

40 721

Ing ack. Avskrivningar/nedskrivningar

-21 613

-12 873

Årets avskrivningar
Utgående ack. Avskrivningar/nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående planenligt restvärde

-714

-1 006

-22 327

-13 879

0

-7 734

18 395

19 109

NOTER

Not 19 Pågående nyanläggningar

Not 24 Avsatt till pensioner
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

1 825

2 541

0

0

Avgår drifttagna anläggningar

0

0

0

0

Avgår nedskrivna anläggningar

0

-734

0

0

Tillkommande nyanl vind

0

18

0

0

0

0

Ingående värde

Tillkommande nyanl solcellsfält

2 977

Utgående värde

4 802

1 825

0

0

Avser vindkraft

1 825

1 825

0

0

Avser solcellsfält

2 977

0

0

Avser intjänade KPA-pensioner under åren 1992-2018. Den avgifts
bestämda ålderspensionen avseende år 2018, 1 832 Tkr, utbetalas
under år 2019 och har bokförts som kortfristig skuld. Fr o m 1998
betalas delar av den årliga pensionskostnaden till Pensionsvalet.
KPA-pensioner före år 1992 är skuldförda hos Kungälvs Kommun 		
Not 25 Långfristiga skulder
Nedan anges del av långfristig skuld som förfaller till betalning		
senare än fem år efter balansdagen.

0

2018

2017

Efter 5 år

Totalt

Totalt

35 000

444 000

424 000

0

0

0

35 000

444 000

424 000

Långfristigt lån via
Kungälvs Kommun

Not 20 Andelar i koncernföretag (mb)
2018

2017

10 000

10 000

Dotterföretag Kungälv Närenergi AB,
säte i Kungälv, 556805-6641, 50 000 aktier
Kapitalandel & rösträttsandel: 100%

Övrigt långfristigt lån
Totalt
Not 26 Kortfr skuld Kungälvs Kommun

Koncernen
Not 21 Andelar i intresseföretag (mb)
2018
Direktägda andelar i Värmek (intresseorg.)
Net West

2017

10

10

142

142

152

152

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Upplupna värmeavgifter
Uppl intäkt certifikat elprod,utsläppsrätter
Upplupen elnätsdebitering
Upplupen bredbandsdebitering
Upplupen elhandelsdebitering
Upplupen gatljusdebitering
Upplupen vindkraftdebitering
Försäkringar
Förutbet kostn bränsle fjärrvärme
Förutbet serviceavtal vindkraftverk
Övriga poster
Summa
Moderbolaget
Upplupna värmeavgifter
Uppl intäkt certifikat elprod,utsläppsrätter
Upplupen elnätsdebitering
Upplupen bredbandsdebitering
Upplupen gatljusdebitering

2018

2017

12 790

11 506

4 421

6 440

38 462

18 874

2 120

1 597

9 769

10 884

490

555

Kortfr del långfr skuld
Lev.skuld

0

0

2017
0

2 294

3 257

2 294

3 257

57 607

59 700

95 160

80 621

59 901

62 957

97 454

83 878

Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem. Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kreditvolymer avtalats. Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas
som kortfristig skuld till Kungälvs Kommun.			
Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupen lön
Semesterlöneskuld

2018

2017

705

636

1 614

1 509

0

153

Sociala avgifter

729

674

1 028

919

Upplupen räntekostnad

490

1 922

120

872

Bidrag laddstolpar

0

574

0

699

Energiskatt och elcertifikat

197

5 353

Markersättning

233

183

Energikostnad

989

915

Övriga poster

628

711

5 585

12 477
2017

1 344

1 209

70 544

53 708

2018

2017

12 790

11 506

Summa

5 531

6 896

Moderbolaget

2018

39 572

19 903

Upplupen lön

705

636

2 120

1 597

1 614

1 509

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter

729

674

Upplupen räntekostnad

490

1 922

490

555
1 523

Försäkringar

1 028

919

Bidrag laddstolpar

120

872

Energikostnad

1 799

1 209

Summa

2018

0

Koncernkonto

1 735

Övriga poster

2017

Totalt

Adm tjänster Kungälv Närenergi
Förutbet kostn bränsle fjärrvärme

Moderbolaget

2018

65 185

44 980

Nätförluster
Övriga poster
Summa

0

574

989

1 155

1 088

788

371

418

5 986

7 676

Not 23 Obeskattade reserver (mb)
2018

2017

269 877

234 677

Ackumulerad skillnad mellan
bokförda avskrivningar och
avskrivningar utöver plan

Kungälv Energi
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NOTER

Noter

forts.

Not 28 Ställda säkerheter

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
2018

2017

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret identifierade.		

0
8 397

2 919

Not 31 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Kungälv Energi AB har ett borgensåtagande såsom för egen skuld för 			
samtliga Kungälv Närenergi ABs förpliktelser gentemot Skellefteå Kraft
AB och Skellefteå Kraft Energihandel AB. Upptaget belopp är skulder
per 31/12.			

Balanserat resultat

0

Årets resultat

2 790

kronor

2 790

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna 		
utdelas 2 790 000 kr.

Not 29 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2018

2017

Ordinarie styrelseledamöter

7

7

Varav kvinnor

2

2

Arbetstagarrepresentanter inkl. suppleanter

4

4

2 790

Antalet ledande befattningshavare
(VD o affärsområdeschefer)

7

7

Varav kvinnor

3

3

Antal styrelsemöten har varit 7 st i Kungälv Energi AB och 7 st i 			
Kungälv Närenergi AB. Genomsnittlig närvaro vid mötena har varit
87 % i Kungälv Energi respektive 90 % i Kungälv Närenergi.			
Utvärdering av VDs och styrelsens arbete har gjorts enligt i bolagen
gällande rutiner. VD har varit sekreterare vid styrelsemötena. VD har
haft möten med bolagets lekmannarevisorer löpande under året.

Kungälv den 22 februari 2019
Åke Sparringsjö
(Styrelsens ordförande)

Tommy Ohlsson
(Styrelsens vice ordförande)

Kent Bengtsson

Bengt Åke Andersson

Solveig Lundgren

Karin Nielsen

Thomas Loong

Sven Hansson
(Arbetstagarrepresentant)

Staffan Tobiasson
(Arbetstagarrepresentant)

Hans Larsson-Ljungblad
(VD)

Min revisionsberättelse har lämnats den

mars 2019

Johan Rasmusson (Auktoriserad revisor)

Vår granskningsrapport har lämnats den 15 februari 2019
Anita Dentén
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Kungälv Energi

Lars Pehrson

RE V ISIONSBER ÄT T EL SE

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kungälv Energi Aktiebolag, org.nr 556083-2064

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Kungälv Energi AB för år 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2017 har
utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad
den 8 mars 2018 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 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 ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 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 jag drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. Jag måste
informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Kungälv Energi AB för år 2018 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kungälv Energi
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Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag
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 räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den

2019

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorerna i Kungälv Energi AB
Till årsstämman i Kungälvs Energi AB, org. m 556083-2064
Till fullmäktige i Kungälvs kommun
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Vi, av fullmäktige i Kungälvs kommun utsedda lekmannarevisorer, har
granskat Kungälv Energi AB:s verksamhet.

Granskningen har genomförts med den iniktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att
granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions
reglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda
ägardirektiv.

Kungälv den 15 februari 2019

Kungälv Energi

Anita Dentén		
Lekmannarevisor		

Lars Pehrson
Lekmannarevisor

FÖR VA LT NING S BE R ÄT T E L S E

Förvaltningsberättelse
Kungälv Närenergi AB
Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Närenergi
AB, 556805-6641, får härmed avge årsredovisning för år 2018,
vilket är bolagets nionde räkenskapsår.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
VERKSAMHET
Kungälv Närenergis verksamhetsidé är att producera och
bedriva handel med energi.
Elhandel
Elhandeln startades år 2010. Marknadsfokus är på Kungälv
kommuns invånare. Ökningen av marknadsandelen har varit
fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri, antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.
Vindkraft
Kungälv Närenergi äger och driver ett vindkraftverk i Skårby
söder om Kode, vilket togs i drift 2014. Ytterligare verk planeras.
Solceller
Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans
med samarbetspartners har startats under år 2018.
MILJÖ
All el som säljs är fossilfri, dels från egen produktion
i vindkraftverk och i det biobränsleeldade värmeverket,
dels köpt med ursprungsmärkning.
RESULTAT OCH INVESTERINGAR
Bolagets resultat efter finansiella poster är 2 443 tkr för år
2018 (-5 898 tkr år 2017). Investeringarna för år 2018 har varit
3,0 mkr (18 tkr för år 2017). Investeringarna år 2018 avser
satsningen på solcellsanläggning i Munkegärde för uthyrning
till våra kunder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSK APSÅRET
Utvecklingen av elhandelsverksamheten går enligt bolagets
plan. Ökningen av marknadsandelen har varit fortsatt stadig
under året och följer vår långsiktiga plan. Totalt antal kunder
vid årets slut var 8 300, en ökning med 888 kunder. Försåld
volym var 122 GWh.
Vindkraftverket har under året producerat 6,2 GWh vilket är
1,2 GWh under budgeterad volym (6,9 GWh produktion år 2017).
Länsstyrelsen beslutade fastställa kommunens beslut att
förbjuda etablering av anmäld verksamhet omfattande två
vindkraftverk i Dalen. Kungälv Närenergi överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i december.
Försäljningen av solceller till företag och privatpersoner
uppgick till 22 solcellspaket under år 2018.
FRAMTIDA UTVECKLING
Fokus för elhandelsverksamheten kommer 2019 att vara på att
öka antalet elhandelskunder.
Solcellskoncept med försäljning av solcellslösningar till
konsument och företag fortsätter att marknadsföras under
2019.
Solcellsanläggningen i Munkegärde kommer att färdigställas och
uthyrning av solcellspaneler kommer att starta i mars 2019.
Kungälv Närenergi AB kommer att fortsätta planering av
vindkraft i Dalen.
FÖRÄNDRING AV EGET K APITAL
Aktie- Balanserat Aktieägar- Årets Totalt
kapital
resultat
tillskott resultat
Belopp vid årets ingång

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Finansiering av bolagets verksamhet har skett genom upplåning
via Kungälvs Kommun. Soliditeten är 15% (15% år 2017). Likviditeten i bolaget skapas via ett med Kungälvs Kommun gemensamt koncernkonto (tillsammans med moderbolaget Kungälv
Energi AB).
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Elhandelsrisker
Riskerna för vår elhandelsverksamhet avseende fastprisavtal är
volymrisken, till stor del beroende av avvikelser från normal
väderlek, samt även profilrisken, det vill säga kundens framtida
användning av el som avviker från historisk användning av el.
Bolaget samarbetar med Skellefteå Kraft såsom partner och
elhandeln sker i deras handelssystem Skepool, där bolagets alla
fasta avtal säkras.

5 000

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma

5 003

0

0 10 003

0

0

0

0

0

0

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

5 000

5 003

0

0 10 003

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BALANSERAD VINST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den
balanserade vinsten, 5 003 596 kr, överförs i ny räkning.

Risker för vindkraftsverksamheten
Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och
elcertifikat.
Kungälv Energi
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R E S ULTAT R Ä K NING

Resultaträkning Not 1, 2
Not

2018

2017

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Avgår energiskatt

62 628
0

66 401
-24 856

Summa rörelsens intäkter

62 628

41 545

-52 996
-5 804
-714
0

-35 322
-2 710
-1 006
-7 734

-59 514

-46 772

3 114

-5 227

1
-672
0

0
-672
0

-671

-672

2 443

-5 898

-2 443
0
0

5 898
0
0

RÖRELSENS KOSTNADER
Inköp av kraft
Övriga externa kostnader
Avskrivning på materiella anläggn.tillgångar
Nedskrivning materiella anläggn.tillgångar

Not 3
Not 4
Not 5

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter/kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella intäkter/kostnader

Not 6

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets skatt
Årets resultat

Not 7
Not 8

Faktaruta / elhandel
2018

2017

2016

2015

2014

Antal kunder
Såld volym

8 300
122

7 412
105

6 743
95

6 102
83

5 274
76

Årets resultat före skatt o disp.

1 358

2 217

1 390

1 906

296

2018

2017

2016

2015

2014

Elproduktion
Årets investeringar
Resultat
Återföring nedskrivning/fordringar

6,2
0
1 085
0

6,9
0,02
-8 116
0

6,7
0,02
-9 996
2 000

7,8
0,07
446
-7 974

0,7
20,3
195
-

GWh
Mkr
Tkr
Tkr

Årets resultat före skatt o disp.

1 085

-8 116

-7 996

-7 528

195

Tkr

GWh
Tkr

Faktaruta / vindkraft
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BAL ANSRÄKNING

Balansräkning Not 1
Not
TILLGÅNGAR

2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Vindkraftverk
Pågående nyanläggningar; vindkraftverk
Solcellsfält

Not 9
Not 9
Not 10

16 570
1 825
2 977

17 284
1 825
0

21 372

19 109

Likvida medel

6
882
0
37 553
9 769
48 210
0

17
158
16 709
20 921
11 736
49 541
0

Summa tillgångar

69 582

68 650

Bundet eget kapital
50 000 aktier à kvotvärde 100 kr

5 000

5 000

Summa bundet eget kapital

5 000

5 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Aktieägartillskott

5 003
0
0

5 003
0
0

Summa fritt eget kapital

5 003

5 003

10 003

10 003

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Fordran koncernföretag
Fordran Kungälvs Kommun
Upplupna intäkter

Not 11
Not 12
Not 13

EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avskrivning utöver plan

487

487

Summa obeskattade reserver

487

487

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till koncernföretag

45 000

45 000

Summa långfristiga skulder

45 000

45 000

9 080
0
1 003
4 009

3 868
1 483
0
7 809

Summa kortfristiga skulder

14 092

13 160

Summa eget kapital & skulder

69 582

68 650

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skuld koncernföretag
Upplupna kostnader

Not 14
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NOTER

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 4 Avskrivning materiella anläggtillg

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 Årsredovisning och 			
koncernredovisning (K3).			
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.			

Årets avskrivningar enligt plan

Intäkterna redovisas när elen har levererats till kunden eller när
elcertifikaten har erhållits.

2018

2017

Vindkraftverk

714

1 006

Totalt

714

1 006

Not 5 Nedskrivning materiella anläggtillg
2018

2017

Vindkraftverk

0

7 734

Totalt

0

7 734

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Dokumenterade säkringar av elterminer (säkringsredovisning)
Avtal om elterminer skyddar bolaget avseende prisrisk på bolagets
ingångna fasta elavtal.			
Säkringsredovisningens upphörande Säkringsredovisningen avbryts
om säkringsredovisningen förfaller, säljs, avvecklas eller löses in
eller säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkrings-		
redovisning. Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som
avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.		

År 2017 har nedskrivning gjorts med 7 msek av vindkraftverket i Skårby
efter genomförd bedömning av framtida kassaflöden. År 2017 har en
nedskrivning av ett vindkraftsprojekt i Kareby gjorts med 734 tsek.
Not 6 Finansiella intäkter/kostnader

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt. 		

2018
Ränteintäkter

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 			
inget annat anges.

Räntekostnader
Övriga finansiella intäkter

Anläggningstillgångar Materiella anläggn.tillg redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.			
Tillgångarna skrivs av systematiskt o linjärt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. Vindkraftverk skrivs av på 50 år för grund och väg, 35 år
för transformator och elanslutning samt 25 år på själva vindkraftverket.

Totalt

0

-672

-672

0

0

-671

-672

Not 7 Bokslutsdispositioner
2018

2017

Avgivet/mottaget koncernbidrag

-2 443

5 898

Totalt

-2 443

5 898

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar När det finns en indikation
på att en tillgångs värde minskat görs en prövning av nedskrivningsbehov.			

Not 8 Skatt på årets resultat

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med
årsredovisningslagens indelning.			

2018

2017

Aktuell skatt

0

0

Uppskjuten skatt

0

0

Skatt på årets resultat

0

0

Redovisat resultat före skatt

0

0

Skatt ber enl gällande skattesats

0

0

Skatt avs ej avdragsg kostn

0

0

Skatt hänf till tidigare år

0

0

Redovisad skattekostnad

0

0

Obeskattade reserver Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen inklusive den uppskjutna skatteskuld som är
hänförlig till reserverna.			
Låneutgifter under byggnationstiden av vindkraftverk har aktiverats i
anskaffningskostnaden.			
Ägarförhållanden				
Kungälv Närenergi AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB,
vilket är helägt av Kungälvs Kommun, 212000-1371. Bolaget har inga
anställda. Inga löner eller ersättningar har utgått. All personal är
anställd i moderbolaget Kungälv Energi AB. Ingen ersättning till
styrelsen har utgått.				

Not 9 Vindkraftverk

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Utgående anskaffningsvärde

Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % (0 %) av
inköpen och 14 % (12 %) av försäljningen till andra företag inom koncernen.
Av övriga externa kostnader motsvarar 30 % (56 %) tjänster köpta av
Kungälv Energi AB.		

I övriga externa kostnader ingår ersättning till revisionsföretag enligt
följande:
PwC, revision

Ing ack. avskrivningar/nedskrivningar
Årets avskrivning
Årets nedskrivning
Utg. ack. avskrivningar/nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 3 Övriga externa kostnader

2018

2017

25

35

Kungälv Energi

2018

2017

40 721

40 703

0

18

40 721

40 721

-21 613

-12 873

-714

-1 006

0

-7 734

-22 327

-21 613

18 394

19 109

2018

2017

0

0

Not 10 Solcellsfält

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

2 977

0

Utgående anskaffningsvärde

2 977

0
0

Ing ack. avskrivningar/nedskrivningar

0

Årets avskrivning

0

0

Utg. ack. avskrivningar/nedskrivningar

0

0

2 977

0

Utgående planenligt restvärde
30

2017

1

NOTER

Noter

forts.

Not 14 Upplupna kostnader

Not 11 Övriga fordringar
2018

2017

Momsfordran

882

158

Summa

882

158

Not 12 Fordran Kungälvs kommun
2018

2017

Koncernkonto

37 553

20 921

Summa

37 553

20 921

2018

2017

Energiskatt

0

4 547

Elcertifikat

1 306

1 262

Konsulttjänster från moderbolag

1 735

1 523

Markersättning

233

183

Ursprungsmärkning el

322

260

Övrigt
Summa

413

34

4 009

7 809

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem.
Mellan Kungälvs Kommun och Kungälv Energi/Kungälv Närenergi har
interna kreditvolymer avtalats. 			

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret identifierade.		
Not 16 Förslag till vinstdisposition

Not 13 Uppl intäkter o förutb kostn

Upplupen eldebitering

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
2018

2017

9 768

10 884

Upplupen vindproduktion

0

153

Övrigt

1

699

9 769

11 736

Summa

Balanserat resultat

5 003 596

Årets resultat

0

kronor

5 003 596

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade
vinsten 5 003 596 kr, överförs i ny räkning.

Kungälv den 22 februari 2019
Åke Sparringsjö
(Styrelsens ordförande)

Tommy Ohlsson
(Styrelsens vice ordförande)

Kent Bengtsson

Bengt Åke Andersson

Solveig Lundgren

Karin Nielsen

Thomas Loong

Hans Larsson-Ljungblad
(VD)

Min revisionsberättelse har lämnats den

mars 2019

Johan Rasmusson (Auktoriserad revisor)

Vår granskningsrapport har lämnats den 15 februari 2019
Anita Dentén

Lars Pehrson
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RE V ISIONSBER ÄT T EL SE

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kungälv Närenergi Aktiebolag, org.nr 556805-6641

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kungälv Närenergi AB
för år 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018
och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för bolaget.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2017 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 8 mars 2018 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
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Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för bolaget eller affärsaktiviteterna inom
bolaget för att göra ett uttalande avseende redovisningen. Jag ansvarar
för styrning, övervakning och utförande av revisionen. Jag är ensam
ansvarig för mina uttalanden. Jag måste informera styrelsen om bland
annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kungälv
Närenergi AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

RE V ISIONSBER ÄT T EL SE

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag
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 räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

2019

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorerna i Kungälv Närenergi AB
Till årsstämman i Kungälvs Närenergi AB, org. nr 556805-6641
Till fullmäktige i Kungälvs kommun

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2018
Vi, av fullmäktige i Kungälvs kommun utsedda lekmannarevisorer, har
granskat Kungälv Närenergi AB:s verksamhet.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska
verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Kungälv den 15 februari 2019
Anita Dentén		
Lekmannarevisor		

Lars Pehrson
Lekmannarevisor
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ST YRELSE & LEDNINGSGRUPP

Styrelsen
TOMMY OHLSSON (M)
Född 1946.
Styrelsens vice ordförande sedan maj 2015. Styrelsens
ordförande 2011 - maj 2015. Chefsbefattningar inom
ICA-koncernen sedan 1969. Lång erfarenhet från olika
bolagsstyrelser.
SOLVEIG LUNDGREN (MP)
Född 1943.
Medlem av styrelsen sedan maj 2011. Erfarenhet från
styrelsearbete i distriktsstyrelsen Reumatiker Bohuslän.
Har uppdrag som nämndeman i tingsr ätten från och med
år 2015.

Tommy Ohlsson, Solveig Lundgren, Åke Sparringsjö

ÅKE SPARRINGSJÖ (S)
Född 1943.
Styrelsens ordförande sedan maj 2015. Medlem av
styrelsen sedan 2006. Vice styrelseordförande april
2007 - maj 2015. Har haft chefsbefattningar och ingått
i ledningsgrupper i NCC AB från 1984 till 2008. Styrelseordförande i moderbolag CentralGalaxen Bygg AB till
2013. Lång erfarenhet både som styrelseordförande
och styrelseledamot i olika bolagsstyrelser.

KENT BENGTSSON (C)
Född 1945.
Styrelseledamot sedan nov 2008. VD Kungälv
Transporttjänst AB t o m våren 2008. Tidigare
erfarenhet från olika bolagsstyrelseuppdrag och
ledningsgrupper.
SVEN HANSSON
Född 1974.
Arbetstagarrepresentant i styrelsen från Ledarna.
Driftingenjör fjärrvärme, anställd 2011. Tidigare
anställd på Ringhals, Vattenfall AB.
THOMAS LOONG (L)
Född 1963.
Styrelseledamot sedan nov 2011.
AB SKF, inköpare.
Erfarenhet från olika styrelseuppdrag
och ledningsgrupper.

Kent Bengtsson, Sven Hansson, Thomas Loong

BENGT ÅKE ANDERSSON (S)
Född 1942.
Medlem av styrelsen sedan 2007.
Fil dr kemi, docent, GU. Olika chefsbefattningar
inom Nobel Industrier och Bureau Veritas sedan
1980. Lång erfarenhet av styrelsearbete, både
som ordförande och ledamot.
K ARIN NIELSEN
Född 1955.
Styrelseledamot sedan 2015. Civilingenjör, kemi, KTH.
Har haft olika befattningar inom Asea Stal, Svensk
Energiutveckling, Sydkraftkoncernen och energi
konsultföretag. Erfarenhet från ledningsgrupper.
STAFFAN TOBIASSON
Född 1959.
Arbetstagarrepresentant i styrelsen från SEKO.
Montör, anställd 1979.

Bengt Åke Andersson, Karin Nielsen, Staffan Tobiasson
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Ledningsgrupp & VD

Maria Malm, Henrik Karlsson, Lisa Tegborg Deij, Ola Thorson, Hans Larsson-Ljungblad, Lars Andersson, Karin Almgren

MARIA MALM
Född 1968.
Chef Ekonomi/Administration.
Anställd 2008.
Civilekonom, Växjö Universitet.
Tidigare anställning: PwC 1995-2008,
Auktoriserad revisor, senior manager.
HENRIK K ARLSSON
Född 1973.
Affärsområdeschef Elnät.
Anställd 2015.
Högskoleingenjör, elkraft och värmeteknik
Tidigare anställningar: Fortum Distribution
AB, Vattenfall Eldistrubution AB.
LISA TEGBORG DEIJ
Född 1971.
Affärsområdeschef Stadsnät och IT.
Anställd 2013.
Fil. mag. Medie- och Kommunikations
vetenskap, Uppsala Universitet
Master of Business Administration,
European University, Barcelona
Tidigare anställningar: Idevio, UPC Broadband,
Telenor AS, Nordic Satellite Broadcasting,
Europeiska Kommissionen, Exportrådet.

OLA THORSON
Född 1974.
Affärsområdeschef Värme.
Anställd 2014.
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.
Tidigare anställningar: Avdelningschef,
WSP Sverige AB. VD (och konsult), S.E.P.
Scandinavian Energy Project AB.
Handläggare, Energimyndigheten
HANS LARSSON-LJUNGBLAD (VD)
Född 1957.
Anställd 2007.
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.
Tidigare anställningar: Fortum Distribution AB
lokalnätschef Västkusten, VD för Gislaved
Energi AB, VD för Gislaved Energiring AB,
VD för Bredband i Gislaved Gnosjö AB,
Administrativ chef Varberg Energi AB.
Övriga uppdrag: Delägare i Ljungblad
Pedagogik HB.

Revisorer

Lekmannarevisorer

Ordinarie
JOHAN RASMUSSON
Auktoriserad revisor
KPMG

Utsedda av Kungälvs kommun.

Ersättare
EVA FROM
Auktoriserad revisor
KPMG

LARS ANDERSSON
Född 1963.
Marknadschef.
Anställd 2010.
Gymnasieingenjör elkraft. Marknadsekonom.
Tidigare anställningar: Marknadskommunikationschef SAKAB, Försäljningschef Sydkraft
EcoPlus AB, Försäljningschef Hem El.
K ARIN ALMGREN
Född 1969.
Affärsområdeschef Entreprenad.
Anställd 2017.
Gymnasieingenjör elkraft.
Fil.kand Ekonomi, Handelshögskolan
i Göteborg.
Tidigare anställningar: ingenjör,
kvalitetschef samt avdelningschef inom
koncernen Göteborg Energi.

Ordinarie
ANITA DENTÉN
LARS PEHRSON
Ersättare
CHRISTINA CARLSSON
LENA SCHANDORFF
Kungälv Energi
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Din drivkraft alldeles runt hörnet.
Besöksadress: Byggmästaregatan 5. Postadress: 442 81 Kungälv
Tel: 0303-23 93 00. Fax: 0303-132 70
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