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Dagens energiomvandling måste förändras i grunden. Energieffektivisering, fossilfri produktion av el, 
värme och bränsle är viktiga byggstenar. Det är även utveckling av teknik, system för effektivare och renare 
industriella processer och transporter. Allt för långsiktig hållbarhet. 

SHE arbetar långsiktigt och har under många år endast erbjudit fossilfri el och värme till sina kunder. 
Bolaget var tidigt ute och skapade möjligheter för biogastankning i Sala. I dag erbjuder vi även HVO-diesel 
och fordonsladdstolpar i båda kommunerna. En utredning om möjligheten till biogasproduktion pågår. 

Den ovanligt varma hösten/vintern har påverkat intäkterna framförallt på värmen. På elhandel kan vi se 
sjunkande priser på grund av höga vattenflöden och varmare väder. 

En kundundersökning har genomförts för hela koncernen. Glädjande kan vi berätta att våra kunder 
har givit oss bästa betyg i kundundersökningen. Supportföretaget genomför kundundersökning åt 
70 mindre och medelstora energikoncerner i Sverige. Undersökningen visade att vi blev Bästa 
energikoncernen i Sverige 2019. Dessutom blev Sala-Heby Energi Elnät bästa elnätsföretaget. 

Årets MILJÖPRIS delades ut till lärare och elever i årskurs 4-6 Kil bo skola för deras engagemang och 
fantastiska arbete för att rädda bygdens badsjö Viggsjön från algblomning. På SHE-seminariet fick vi höra 
eleverna själva berätta om sitt arbete. 

En ny panncentral i Ransta har invigts och tagits i drift under året. Den ger värme till Ranstas nya skola men 
har också öppnat upp möjligheten att vi kan erbjuda villakunder i Ransta fjärrvärme . Glädjande kan vi se att 
intresset varit stort. 

Det ekonomiska resultatet tyngs i år av stora underhållskostnader i kraftvärmeverket vilka tagits i 
samband med den omfattande renovering och ombyggnad av kraftvärmeverket som genomförts. 
Även kraftigt ökade bränslepriser har belastat resultatet. Sammantaget innebär det att vi under året 
inte når upp till våra avkastningskrav. Vi står dock bättre rustade inför 2020. Det första och det 
största steget i ombyggnaden av KVV har gått över förväntan och gett en stabilitet i pannan. Det 
tryggar många år av fortsatt drift. Ombyggnaden har även medfört att vi kan elda med ett breddat 
bränslesortimentet vilket ger möjligheter till lägre bränslekostnader framöver. 

AVSLUTNINGSVIS vill jag tacka personal, kunder, styrelse, ägare, samarbetspartner, finansiärer 
och leverantörer för ett fantastiskt bra samarbete. På många områden gör vi mycket bra ifrån oss 
och ska vara stolta. Tillsammans är vi alla med och bidrar till en hållbar framtid. 

Sala mars 2020 

Håkan Carefall 
VD 
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Styrelsen och verkställande direktören för SALA-HEBY ENERGI AB avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-0 I -- 2019-12-31. Om inte särskilt anges, 
redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år. 

Styrelse 

Ordinarie ledamöter 

Christer Eriksson, ordförande 
Christer Gustafsson 
Bengt Juthberg 
Joel Lind 
Ann-Kristin Lindgren 
Carina Schön 
Johan Widen 

Arbetstagarrepresentanter 

Maria Karvonen 
Mikael Tallrot 

Verkställande direktör 

Håkan Carefall 

Revisorer 

Ordinarie 
Johan Tingström, auktoriserad revisor 

Lekmannarevisorer 

Ordinarie 
Jan Alriksson 
Eva Åberg 

Ersättare 

Carina Hedlund 
Björn Eriksson 

Ersättare 
Peter Söderman, auktoriserad revisor 

Ersättare 
Sven Erik Eriksson 
Elisabeth Nilsson 
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Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades den 5 december 2000 genom att ett oanvänt bolag, Starta 
Eget Boxen 2387 AB, förvärvades. 

SHE ägs till 87,5% av Sala kommun och 12,5% av Heby kommun. 

SHE har operativa verksamheter i affärsområdesform inom elhandel och värme. SHE är moder i en 
energikoncern, där också de både helägda dotterbolagen Sala-Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala 
Bioenergiutvecklingsaktiebolag (HESAB) ingår. 

Information om verksamheten 

Övergripande 
SHE:s verksamhet är att svara för de koncernövergripande funktionerna inom SHE-koncernen, 
såsom koncernens internbank avseende likvida medel. Dessutom skall SHE svara för hela 
koncernens produkt- och affärsutveckling. 
Bolaget bedriver verksamheter av både stödfunktionskaraktär och kärnverksamhet. Till det 
förstnämnda hör ekonomi, redovisning, personaladministration, kundadministration, 
verksamhetssystem (MAK), administration, fastighet, inköp och kommunikation. Dessa tjänster är 
avtalsreglerade mot koncernens övriga affärsområden. 

Elhandel 

Elhandel har många produkter, med rörlig och/eller fast prissättning. Ca 51 % av alla avtalskunder 
har idag rörliga priser. Anvisningskunder (kunder utan avtal) minskar hela tiden och är idag ca 954 
st. Dessa kunder påminns ( enligt ellagen) 4 gånger/år om vikten av att ha ett avtal. Elförsäljningen 
uppgick till 181, 7 GWh, (186,6 GWh) fördelat på ca 15 760 kunder där ca 54 % av kunderna bor i 
Sala kommun, 21 % i Heby kommun och resterande till kunder utanför ägarkommunerna. All el 
som säljs är förnybar. Resultatet från verksamheten är -0,7 MSEK, (-2,9 MSEK). Elhandel verkar 
inom visionen: "Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som 
möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten." 

Värme 
Värme är ett stort affärsområde och har en omfattning från anskaffning, mottagning av bränsle till 
energileverans till kund. Värme omspänner produkterna värme och elproduktion. Det sistnämnda i 
ett biobränslebaserat kraftvärmeverk, Silververket. Värmen produceras i ett stort antal vänneverk i 
varierade storlekar i båda ägarkommunerna. Organisatoriskt är värme indelat i en operativ enhet, 
för all produktion och distribution och en del som arbetar med projektering, optimering, 
dokumentation etc. Under året har 20 nyanslutningar gjorts, varav 9 st är större anslutningar och 11 
är vil laanslutningar. 

Verksamheten har som vanligt präglats av att skapa hög tillgänglighet och effektivitet. Ett stort 
arbete har pågått med att bygga om pannan på kraftvärmeverket för alternativa bränslen. Nästa 
etapp är att bygga ännu bättre rening till luft och vatten. I slutet av 2019 togs även en ny 
panncentral i drift i Ransta med två stycken flispannor på 500kW vardera. I och med detta har det 
även etablerats ett nytt fjärrvärmenät på orten. 
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Värmeförsäljningen under året uppgick till 146,2 GWh (146,0 GWh). Elproduktionen uppgick till 
19,1 GWh (18,4 GWh). Resultatet uppgår till ca -6,7 MSEK under året mot 9,6 MSEK för 2018. 
Verksamheten är med i utsläppsrättssystemet tredje etapp och har erhållit l O 258 utsläppsrätter för 
2019. Affärsområdet Värme verkar under visionen: "Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall 
erbjudas ett hållbart uppvärmningsalternativ som baseras på förnyelsebara bränslen. Att hitta 
bränslen lokalt som är hållbara och som inte i samtid uppfattas som bränsle. Vidare att tillse att de 
restprodukter som uppstår vid förbränning uppfattas och hanteras som resurser". 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet 
gäller alla anläggningar för produktion av värme och el motsvarande en termisk effekt av ca 110 
MW inom fastigheten Kristina 4:_145 och 4:134 i Sala kommun. 

Inom affärsområdet värme finns också närvärmekonceptet, som även det sker genom godkännande 
av den gemensamma tillsynsmyndigheten i Sala och Heby kommuner. 

Miljöpåverkan är låg från förbränning och utgörs i allt väsentligt numera i huvudsak av kväveoxid 
och stoft. Detta efter att alla bränslen är baserade på förnyelsebara bränslen och en hel del dessutom 
med lokalt ursprung och all aska omhändertas och används, som täckningsmaterial vid lsätra 
deponeringsområde. Miljöpåverkan finns vid beredning av bränsle från skog till panna. Vår strävan 
är att transporter och skördande sker med miljövänligt bränsle och kortast möjliga transportväg. 

Finansiella risker 

Bolagets verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Nedan beskrivs de med väsentliga riskerna 
samt hur bolaget hanterar dessa . 

Kreditrisk 
Kreditrisken uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motpatten inte fullgör 
sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med upprättad 
kreditpolicy. 

Ränterisk 
Ränterisken hanteras genom ett samarbete med finansiella expetter samt att större projekt 
balanseras med långa räntebindningstider. Detta gäller i stort sett oavsett vilken 
finansieringslösning som används, d.v.s. lån, leasing eller hyra. Dock i rådande ränteläge är en del 
finansiering mot rörlig ränta, med bevakning så att de låses om så erfordras. En tydlig policy styr 
vår upplåning. 

Anläggningsrisk 
Bolagets anläggningar är försäkrade genom försäkringsbolaget Gjensiclige på saksidan, på ett 
fullgott sätt, vilket också gäller försäkringsmässi gt täckningsbidrag om anläggningar blir utslagna 
så att åtaganden inte kan uppfyllas. På ansvarssidan är vi försäkrade genom Trygg Hansa. 

Elprisrisk 



Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

6(34) 

Resultatrisk på grund av förändringar i marknadspris på den el som säljs till kund finns. Risken 
hanteras genom kontinuerlig prissäkring via Eletric Price hos Vattenfall AB, eller att rörliga 
prisavtal sluts. 

Volymrisk - elförbrukning 
Risken att inköpta volymer ej överensstämmer med förbrukade volymer finns. Bolaget hanterar 
risken genom att förbättra och utveckla prognoser över förbrukning av el. 

Bränsleprisrisk 
Risk att priset ökar på det bränsle som bolaget använder i sina produktionsanläggningar. Bolaget 
hanterar risken genom längre bränsleavtal med fasta priser. 

Personal 

I bolaget är antalet anställda den 31 december 2019 37 (37), varav 15 (15) kvinnor. För koncernen 
är antalet anställda 63 ( 61 ), varav 16 (16) kvinnor. 

Beträffande sjukfrånvaron i koncernen är den 2,98 % jämfö1i med ca 4, 1 % tidigare år. För bolaget 
ligger sjukfrånvaron på 2,4 % (3,6 %). Målsättningen var maximalt 4,0 %. 

Medelåldern för kvinnorna i koncernen är 49,7 (51,l) år och för männen 46,7 (46,0) år. För alla 
anställda är medelåldern 47,4 (47,3) år. 

Övrigt 

SHE-koncernen har en aktiv roll i många föreningar och nätverk. Bland dessa kan nämnas 
Förbundet Agenda 21, Solel i Sala och Heby ek.förening och lokala föreningar i SHE
ambassadörskap och Miljökampen. Samarbeten är mycket viktigt för SHE-koncernen. Flera 
samarbeten finns bland annat med Hedemora Kraft och Värme AB, Hällby Gård Tärnsjö AB och 
Tyskbo Kraft HB. 
SHE-koncernen är i sin helhet certifierat enligt ISO 14001:2015, arbetsmiljö enligt OHSAS 
18001 :2007 samt kval i te enligt ISO 9001:2015. 

Arbetsmiljöarbetet har bedrivits i en samverkansgrupp och tre arbetsmiljögrupper. 

Fackliga representanter har varit för: 

VISION 
SEKO Energi 
Ledarna 
Sveriges Ingenjörer 

Ros-Marie Lundeqvist 
David Larsson 
Tomas Esposito 
Oscar Forsman 
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Omsättningen uppgår till 281,7 MSEK (278,6 MSEK) för koncernen och för moderbolaget till 
211,5 MSEK (216,5 MSEK). Koncernens bruttoresultat uppgår till 28,7 MSEK (37,6 MSEK) och 
för moderbolaget till 11,3 MSEK (24,3 MSEK). 

Koncernens balansomslutning uppgår till 561,5 MSEK (473,8 MSEK). Balansomslutningen i 
moderbolaget uppgår till 437,3 MSEK (348,8 MSEK). Soliditeten uppgår till 24,2 % (29,6 %) i 
moderbolaget. 

Investeringar 

Investeringar genomförda under året fördelar sig på följande sätt. 

tkr 

Anläggningar under uppförande 
(förändringar från föregående år) 
Inventarier och verktyg 
Eldistributionsanläggningar 
Värmeanläggningar 
Gatubelysning 
Byggnader och markanläggningar, 
mark 

SUMMA 

Finansiering 

Koncernen 
2019 

113 551 
388 

13 216 
5 721 

134 

874 

133 884 

Koncernen 
2018 

7 813 
I 267 
6 706 
4 172 

32 

633 

20 623 

Moderbolaget Moderbolaget 
2019 2018 

102 334 5 101 
261 234 

5 721 4 172 

691 

109 007 10 140 

I bolaget har finansieringen av investeringar gjo1is med nyupplåning om 80 mkr samt internt 
tillförda medel. Omplaceringar av lån har gjorts. 

Framtida utveckling 

Affärsutvecklingen i att nå SHE-koncernens affärside och visioner är att vara ett lokalt 
energiföretag med ett stort och tydligt hållbarhetsarbete, allt med kunden i centrum. Ambitionen är 
att skaffa direkt eller genom olika samarbeten mer elproduktion, allt för att göra elhandeln mera 
långsiktig. Stor vikt kommer att läggas vid lokal förnybar energi i form av vind, sol och biogas. 
Energi- och resurseffektivisering är också mycket prioriterade områden. En fortsatt utveckling av 
kundprocessen sker med inriktning mot digitalisering och därmed en effektivisering av arbetet. 
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Mycket av forskningen finns hos branschorganisationer, men mycket sker också tillsammans med 
olika leverantörer och branschkollegor. 
Relationen med kunden är viktig, därför ordnas flera olika kundmöten inom de olika 
verksamheterna. Samarbete sker också med olika skolor däribland bl.a. Mälardalens högskola, 
Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, men även på grundskole- och gymnasienivå. 
Under året har flera klasser från Sala Kommuns skolor varit på studiebesök. 

Verksamheten under räkenskapsåret 

Verksamheten har under året bedrivits i koncernform med ett operativt moderbolag och två helägda 
operativa dotterbolag. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

ELNÄTS VERKSAMHETEN har gjort stora investeringar för att förbättra elnätet under året. Bland annat 
har ett av de större investeringsprojekten varit att med hjälp av styrd borrning byta ut 3,5 km kabel samt 
förlägga 3,5 km ny kabel i Sala tätort. Arbetet har utförts för att ersätta äldre kabel vars tekniska livslängd 
uppnåtts samt för att kunna möjliggöra en expansion i Salas norra delar. 

På V ÄRMEVERKSAMHETEN har fokus varit på ombyggnaden av kraftvärmeverket. Det är en stor 
investering som sker i två etapper under två år varav den första etappen är klar. 
Bränslepriserna har ökat kraftigt vilket gör det ännu viktigare med ombyggnaden av kraftvärmeverket då det 
kommer att ge oss möjligt att använda osorterat returträ som bränsle. 

HESAB har haft stor efterfrågan på installationer av solelanläggningar. Tack vare den varma hösten/vintern 
har man kunnat leverera och montera solelanläggningar under hela perioden. 

ELHANDEL har förlängt avtalen med sina större kunder där avtalen gått ut. 
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Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

Omsättning* tkr 
Resultat efter finansiella poster tkr 
Balansomslutning tkr 
Medeltal anställda st 
Soliditet % 
Avkastning på totalt kapital % 
Avkastning på eget kapital % 

2019 2018 
211510 216535 

-8 677 5 675 
437 286 348 799 

34 34 
24,2 29,6 
neg 2,0 
neg 5,5 

*Omsättning år 2016 och tidigare innehåller även energiskatt 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not I 

Förändring av eget kapital i koncernen 

2017 
195 891 

6 894 
332 463 

29 
27,2 

2,6 
7,6 

Aktie- Bundna Fritt eget 
Koncern kapital reserver kapital 
Eget kapital 2018-12-31 5 500 61 551 19 350 
Disposition av årets resultat 11 354 
Utdelning -132 
Årets resultat 

Eget kapital 2019-12-31 5 500 61 551 30 572 

Förändring av eget kapital i moderbolaget 

Aktie- Reserv Fritt eget 
Moderbolag kapital fond ka12ital 
Eget kapital 2018-12-31 5 500 900 1544 
Disposition av årets resultat 791 
Utdelning -132 
Årets resultat 

Eget kapital 2019-12-31 5 500 900 2 203 

Aktiekapitalet består av 55 000 aktier med kvotvärde 100 kr. 
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2016 2015 
246 437 260 127 

9 037 2 450 
316 777 330 664 

28 33 
24,5 11,9 

3,6 2,8 
11,6 6,2 

Summa 
Årets eget 

resultat ka12ital 
11354 97 755 

-11354 
-132 

3 509 3 509 

3 509 101132 

Summa 
Årets eget 

resultat ka12ital 
791 8 735 

-791 
-132 

2 380 2 380 

2 380 10 983 
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Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade resultat: 

Balanserat resultat 
Årets vinst 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen disponeras så 

att i ny räkning överförs 
till aktieägarna utdelas 2, 1 kr per aktie, totalt 

kronor 

kronor 

Koncernens fria egna kapital uppgår till 92 255 tkr (78 088tkr). 

2 202 725 
2 379 819 

4 582 544 

4 467 044 
115 500 

4 582 544 

I 0(34) 
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Resultaträkningar 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 
Kostnad för sålda varor 

B.-uttoresultat 

Försäljnings- och 
administrationskostnader 
Övriga rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella 
investeringar 
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 
Räntekostnader och 
liknande resultatposter 

Summa resultat från 
finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella 
poster 

Boks I utsdisposi tioner 
Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

Koncernen 
Not 2019 

3 281 696 
831 

4, 5 -253 798 

28 729 

4, 5 -17 872 
-317 

3,4, 5,6, 7, 8 10 540 

113 

-6 201 

-6 088 

4 452 

9 
10 -943 

3 509 
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Moderbolaget 
2018 2019 2018 

278 592 211510 216 535 
I 023 627 984 

-242 025 -200 882 -193 218 

37 590 11 255 24 301 

-17357 -18 012 -17 601 
-15 -317 

20 218 -7 074 6 700 

116 113 116 

-6 164 -1 716 -1 141 

-6 048 -1 603 -I 025 

14 170 -8 677 5 675 

11 768 -4 739 
-2 816 -711 -145 

11 354 2 380 791 
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Balansräkningar 

Tillgångar 

Anläggn ingstillgångar 

Immateriella 
anläggningstillgångar 
Immateriell rättighet 

Materiella 
anläggningstil I gångar 
Byggnader och mark 
Produktions- och 
di stri butionsan läggning 
Inventarier och verktyg 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella 
anläggningstillgångar 
Andelar i dotterföretag 
Värdepappersinnehav 
Andra långfristiga fordringar 

Summa 
anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Skattefordringar 
Fordringar hos 
koncernföretag 
Övriga kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Not 

11 

12 

13 
14 
15 

16, 17 
17 
17 

18 
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Koncernen Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

6 129 7 150 

6 816 6 223 5 619 5 166 

334 954 340 745 135 324 136 971 
1 704 1 692 723 718 

130 026 16 475 110 851 8 517 

473 500 365 135 252 517 151 372 

l 03 145 103 145 
705 705 705 705 

5 894 5 304 3 265 3 001 

6 599 6 009 107 115 106 851 

480 099 371 144 365 761 265 373 

8 444 8 102 7 863 7 337 

18 132 23 060 18 132 23 060 
1 409 1 620 l 321 1 605 

3 099 
4 335 1 112 3 914 1 029 

41 223 44 614 30 794 35 029 
--

65 099 70 406 57 260 60 723 
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Balansräkningar 

Kassa och bank 

Summa 
omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 
Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

7 809 24 140 

81 352 102 648 

561 451 473 792 
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Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

6 402 15 366 

71 525 83 426 

437 286 348 799 
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Balansräkningar 

Eget kapital och 
skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kagital 
Aktiekapital, 55000 aktier 
Reservfond 

Fritt eget kai;1ital 
Balanserat resultat 
Annat eget kapital inkl årets 
resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 
Uppskjutna skatter 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 
Skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga 
skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Skulder till koncernföretag 
Övriga kortfristiga skulder 

Not 

19 

20 

21 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

5 500 5 500 

5 500 5 500 

95 631 92 255 

95 631 92 255 

101 131 97 755 

0 0 

7 151 6 545 
47 022 47 007 

54 173 53 552 

294 685 225 877 

294 685 225 877 

11 192 10 744 
57 213 42 613 

159 

17 319 16 813 

14(34) 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

5 500 5 500 
900 900 

6 400 6 400 

2 203 1 544 

2 380 791 

4 583 2 335 

10 983 8 735 

119 575 118 863 

119 575 118 863 

3 528 3 104 
1 271 1 489 

4 799 4 593 

13 074 14 074 
211 112 132 687 

224 186 146 761 

1 575 1 575 
47 547 35 041 

3 259 
6 228 6 063 
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Balansräkningar 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och 
skulder 

Not 

22 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

25 738 26 279 

111 462 96 608 

561 451 473 792 

15(34) 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

22 393 23 909 

77 743 69 847 

437 286 348 799 
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Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 
Avskrivningar 
Erhållen ränta 
Ej likviditetspåverkande poster 

Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt 

Ökning/minskning varulager 
Ökning/minskning kundfordringar 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 
Ökning/minskning leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga ko1tfristiga 
rörelsesku lder 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Ökning/minskning av immateriella 
an läggningstil !gångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Sålda materiella anläggningst illgångar 
Amortering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Checkräkningskredit 
Upptagna lån 
Amortering av skuld 
Lämnat koncernbidrag 
Erhållet koncernbidrag 
Utbetald utdelning 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Koncernen 
2019 

10 540 
25 520 

113 
606 

36 779 
-6 201 

-930 

29 648 
-342 

4 928 

379 
14 600 

-194 

49 019 

-589 
-133 885 

-134 474 

80 000 
-10 744 

-132 

69 124 

-1 633 1 
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Moderbolaget 
2018 2019 2018 

20 218 -7 074 6 700 
24 986 8 565 8 455 

116 113 116 
-107 742 -118 
--

45 213 2 346 15 153 
-6 164 -1 716 -1 141 

-860 -930 -453 
--

38 189 -300 13 559 
-875 -526 -128 

4 882 4 928 4 882 

-7 610 -1 465 -7 288 
721 12 506 1 393 

16 054 -4 610 6 263 
--

51 361 I O 533 18 681 

-20 623 -109 007 -10 140 
789 

118 -264 160 

-19 716 -109 271 -9 980 

-799 -799 
80 000 

-20 065 -2 575 -3 998 
-200 -800 

12 680 9 300 
-126 -1 32 -126 

-20 990 89 773 3 577 

10 655 -8 965 12 278 
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Kassaflödesanalyser 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Koncernen 
2019 2018 

24 140 13 485 

7 809 24 140 

17(34) 

Moderbolaget 
2019 2018 

15 367 3 089 

6 402 15 367 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

18(34) 

Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Intäkter 
Nettoomsättningen omfattar försäijningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion, 

försäljning och distribution av el, värme, elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom 

entreprenadavtal. I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och tjänster redovisas ingen 

intäkt. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn 

till rabatter och efter avdrag för moms och redovisas i posten nettoomsättning. 

Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att 

intäkter och kostnader redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad. 

Färdigställandegraden fastställs genom en jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på 

balansdagen. 

Befarade förluster redovisas omedelbart. 

Försäkringsersättningar vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av 

försäkringsersättning redovisas som en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. 

Offentliga bidrag, bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar 

anläggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten 

Övriga rörelseintäkter. 

Från år 2018 redovisas inte längre energiskatten i resultaträkningen. Även år 2017 har justerats för 

att åren ska vara jämförbara. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 

resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 

tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt 

uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 

av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära 

skillnader, dvs . skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras 

skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära 

skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten 
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skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är 

hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Immateriella tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. 

Förvärvad rättighet att köpa ut leasad kraftvärmeanläggning, avskrivning sker linjärt med 1 021 tkr 
årligen fram till 2025 då leasingavtalet löper ut. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunk:ten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs , beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
Övrigt 

Distributionsanläggningar, elnät 
Mätare 
Produktionsanläggningar, fjärrvärme 
Distributionsanläggningar, fjärrvärme 
Hemvärmeanläggn ingar 
Gatubelysningsanläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Inga låneutgifter aktiveras. 

N eclskrivningar av icke-finansiella tillgångar 

100 år 
50 år 
40 år 
40 år 
40 år 

5-15 år 
30 år 
40 år 

15-20 år 
20 år 

5-l0år 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
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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, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återföring bör göras. 
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där koncernen är leasetagare redovisas i 

koncernredovisningen som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas 

vid första redovisningstillfället till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 

minileaseavgifterna. 

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. 

Betalningar av minimileaseavgifter redovisas som ränta och amortering av skulderna. 

I företaget redovisas samtliga leasingavtal som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen 
är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. 
Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till 
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiijer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
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Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till 
inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den löpande 

verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en 
försäljning. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 

som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 

krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten 

av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida 

betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som 

före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker 

som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte beaktas genom att justeringar 
gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna. 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 

Ersättningar efter avslutad anställning: 
I koncernen förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon 
legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan 
uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas 
pensionsberättigande tjänster utförts. 

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer 
att kosta mer än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från 
förväntningarna. Koncernen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet IAS 19. Premien 
för den förmånsbestämda pensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön 
och förväntad återstående tjänstgöring. Den förmånsbestämda pensionen ger anställda som omfattas 
av pensionsplanen förmåner i form av en garanterad nivå på pensionsutbetalningarna under tre år. 
Beräkning av elen förmånsbestämda pensionen har gjorts av PRI i enlighet med grunder fastställda 
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av Finansinspektionen (FFFS 2007:31). För 2018 innebär det en diskonteringsränta på 0,6% med 
dödlighetsantagande enligt DUS06. Den beräknade pensionsskulden inklusive därpå reserverad 
särskild löneskatt redovisas under Avsättning för pensioner. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfö11 in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt ko11fristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

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

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt). 

Not2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör 

antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 

som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och 

skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade 

beloppen i denna års- och koncernredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under 

rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 

används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt 

från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 

uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen 

under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen 

påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 



Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter 

23(34) 

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

Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som inleds efter 31 
december 2018 och till 20,6 % för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2020. Som ett 
resultat av detta har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt 
som förväntas återföras fram ti ll 31 december 2020 har beräknats med användning av den skttesats 
som kommer att gälla i Sverige under den aktuella perioden (21,4 %) och resterande del av den 
uppskjutna skatten har beräknats med den lägre skattesatsen (20,6 %). Beroende på när i tiden 
koncernen bedömer att återvinning respektive reglering av det redovisade värder kommer att ske, 
kan de uppskjutna skatterna komma att justeras i efterföljande finansiella rapporter. 

Not3 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar 

Koncernen Moderbolaget 
2019 2018 2019 2018 

Nettoomsättningen fördelar sig på 
rörelsegrenar enligt fö ljande: 
Verksamhet Administration 1 125 999 8 492 7 419 
Verksamhet Elnät och elentreprenad 73 216 65 316 
Verksamhet Produktion värme 115 407 121 959 117 361 123 390 
Verksamhet Elhandel 82 536 82 515 85 657 85 726 
Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB 9 412 7 803 

Summa 281 696 278 592 211510 216 535 

Rörelseresultatet förde lar sig på 
rörselsegrenar enligt fö ljande: 
Verksamhet Administration -1 330 
Verksamhet Elnät och elentreprenad 13 738 9 103 
Verksamhet Produktion värme -2 336 14 001 -5 056 9 600 
Verksamhet Elhandel -688 -2 900 -688 -2 900 
Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB -174 14 

Summa 10 540 20 2 18 -7 074 6 700 
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I koncernen uppgår avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav) av materiella 
tillgångar till 25 520 tkr (24 986 tkr). I moderbolaget uppgår avskrivningarna av materiella 
tillgångar 7 543 tkr (7 433 tkr) och immateriella tillgångar till I 021 tkr (1 021 tkr). Avskrivningar 
redovisas under rubriken "Kostnad för sålda tjänster". 

Not5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Medelantalet anställda, med fördelning 
på kvinnor och män har uppgått till 

Kvinnor 
Män 

Totalt 

Löner och ersättningar har uppgått till 
Styrelsen och verkställande direktören 
Övriga anställda 

Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avta l 
Pensionskostnader (varav för styrelse 
och verkställande direktör i koncernen 
543 tkr ( 489 tkr) och i moderbolaget 
543 tkr ( 489 tkr)) 

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 

Koncernen 
2019 

14 
44 

58 

I 173 
27 523 

28 696 

10 047 

5 159 

43 902 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
2019 

Antal på Varav 
balansdagen män 

Styrelseledamöter 9 67% 
Verkstäl !ande direktör och 
andra ledande befattningshavare 6 67% 

2018 

14 
41 

55 

1 180 
25 684 

26 864 

9 481 

4 900 

41 245 

Moderbolaget 
2019 2018 

13 
21 

34 

1 121 
15 628 

16 749 

5 884 

2 916 

25 549 

2018 
Antal på Varav 

13 
21 

34 

1 063 
15 314 

16 377 

5 795 

2 817 

24 989 

balansdagen män 

9 67% 

7 71 % 
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Not6 Ersättning till revisorerna 

Revisionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver 
revisions uppdraget 
Skatterådgivning 

Summa 

Koncernen 
2019 

200 

75 
25 

300 

Not7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Moderbolaget 
2018 2019 

188 140 

70 55 
15 25 

273 220 

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2 % av inköpen och 6 % av 
försäljningen andra företag inom koncernen. 

Not8 Leasingavtal 

25(34) 

2018 

132 

55 
15 

202 

Samtliga finansiella leasingavgifter redovisas som operationell leasing i moderbolaget. Under 2000 
har ett finansiellt leasingavtal ingåtts avseende nyttjande av kraftvärmeverk. Leasingavtalet löper 
vidare med en uppsägningstid på 30 dagar. Dessutom finns finansiella leasingavtal avseende 
återkylare samt en mindre värmeanläggning. Nominella värdet av framtida minimi-leasingavgifter 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: 

Faller till betalning inom ett år 
Faller till betalning senare än ett men 
inom fem år 
Faller till betalning senare än fem år 

Leasingkostnader och leasingintäkter 
avseende operationella leasingavtal 
uppgår under året till: 

Leasingkostnader 

Koncernen 
2019 

2 673 

8 873 
16 943 

11 203 

2018 

2 648 

9 766 
18 723 

11 177 

Moderbolaget 
2019 2018 

2 673 

8 873 
16 943 

11 203 

2 648 

9 766 
18 723 

11 177 
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Not 9 Bokslutsdispositioner 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enl igt p lan 
Erhå llna koncernbidrag 
Lämnade koncernbidrag 

Summa 

Not 10 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Uppskjuten skatt 

Skatt på årets resultat 

Redovisat resul tat före skatt 

Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats 21 ,4 % (22 % ) 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader 
Skatteeffekt av ej skattepliktig 
real i sati onsv i nst 
Återläggning uppskj uten skatt 
avskrivning immateriella ti llgångar 
Skatteeffekt underskottsavdrag 
Skatteeffekt i koncern pga ändrad 
skattesats 
Redovisad skattekostnad 

Koncernen 
2019 

-930 
-14 

-944 

4 452 

-953 

-570 

352 

218 

9 
-944 

26(34) 

Moderbo laget 
2019 2018 

-7 12 - 13239 
12 680 9 300 

-200 -800 

11 768 -4 739 

Moderbolaget 
2018 2019 201 8 

-860 -930 -453 
-1 956 218 308 

-2 816 -71 2 -1 45 

14 170 3 091 936 

-3 11 7 -661 -206 

-448 -503 -345 

126 235 98 

308 218 308 
160 

155 
-2 816 -712 -145 
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Not 11 Immateriell rättighet 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 12 Byggnader och mark 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 15 810 15 177 
-Inköp 874 633 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 16 684 15 810 

Ingående avskrivningar -9 587 -9 321 
Årets förändringar 
-Avskrivningar -281 -266 

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 868 -9 587 

Utgående restvärde enligt plan 6 816 6 223 

27(34) 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

21 451 

21 451 

-14 300 

-1 021 

-15 321 

6 130 

21 451 

21 451 

-13 279 

-1 021 

-14 300 

7 151 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

8 727 8 094 
691 633 

9 418 8 727 

-3 561 -3 358 

-238 -203 

-3 799 -3 561 

5 619 5 166 
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Not 13 Produktions- och distributionsanläggningar 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 652 345 641 436 
Årets förändringar 
-Inköp 19 071 10 909 
-Försäljningar och utrangeringar -1 825 

Utgående ackumulerade 
anskaffnings värden 669 591 652 345 

Ingående avskrivningar -311 600 -287 212 
Årets förändringar 
-Försäijningar och utrangeringar 1 508 
-Avskrivningar -24 545 -24 388 

Utgående ackumulerade avskrivningar -334 637 -311 600 

Utgående restvärde enligt plan 334 954 340 745 

Not 14 Inventarier och verktyg 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 24 046 23 747 
Årets förändringar 
-Inköp 388 2 692 
-Årets statliga stöd -1 425 
-Försäljningar och utrangeringar -297 -968 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 24 137 24 046 

Ingående avskrivningar -22 353 -22 200 
Årets förändringar 
-Försäijningar och utrangeringar 297 179 
-Avskrivningar -377 -332 

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 433 -22 353 

Utgående restvärde enligt plan 1 704 I 693 

28(34) 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

210898 206 726 

5 721 4 172 
-1 825 

214 794 210 898 

-73 927 -66 903 

1 508 
-7 050 -7 024 

-79 469 -73 927 

135 325 136 971 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

11 462 11 228 

261 1 659 
-1 425 

11 723 11 462 

-10 744 -10 538 

-256 -206 

-11 000 -10 744 

723 718 
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Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Ingående nedlagda kostnader 
Under året ned lagda kostnader 
Under året genomförda 
omfördelningar 

Utgående nedlagda kostnader 

Not 16 Andelar i dotterbolag 

Sala-Heby Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergi utvecklings AB 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

16 475 8 662 
132 623 19 135 

-19 072 -11 322 

130 026 16 475 
--

Org nr 
556181 -3675 
556403-3156 

Moderbolaget 
2019-12-31 

8 51 7 
108 056 

-5 722 

110 851 

Säte 
Sala 
Sala 

2018-12-31 

3 416 
9 079 

-3 978 

8 517 

tkr Eget Resultat Kapitalandel Röstande( Anta l aktierBokfört värde 
K . I ap1ta 

Sala-Heby Energi Elnät AB 13 725 1 023 100% 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 2 995 813 100% 
Summa 

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i dotterföretag 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 

Utgående ackumu lerade 
anskaffningsvärden 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

0 0 

100% 40 000 100 000 
100% 500 3 145 

103 145 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

103 145 103 145 

103 145 103 145 
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Andelar i långfristiga 
värdepappersinnehav 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändring 
Årets anskaffning 
Årets försäljning 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Andra långfristiga fordringar 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändring 
-Tillkommande fordringar 
-Avgående fordringar, amot1eringar 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

705 705 

15 
-15 

705 705 

5 304 5 422 

590 
-118 

5 894 5 304 

6 599 6 009 

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

F örutbetalcla kostnader 
Upplupna värme- och elintäkter 
Övriga upplupna intäkter 

Summa 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

7 452 
32 957 

814 

41 223 

6 565 
34 874 
3 175 

44 614 

30(34) 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

705 690 

15 

705 705 

3 001 3 176 

264 
-175 

3 265 3 001 

107 115 106 851 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

5 911 
24 834 

49 

30 794 

5 225 
27 576 

2 228 

35 029 
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Not 19 Obeskattade reserver 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 

Summa 

Not20 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 

Avsättningar enligt tryggandelagen 
Övriga 

Avsättningar utanför tryggandelagens 
regelverk 

Summa 

Not21 Upplåning 

Räntebärande skulder 

Långfristiga 
Skulder till kreditinstitut 
Skulder till koncernföretag 

Summa 

Kortfristiga 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Summa räntebärande skulder 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

926 922 

6 225 5 623 

7 151 6 545 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

228 519 

228 519 

3 644 

3 644 

232 163 

145 963 

145 963 

3 592 

3 592 

149 555 

31(34) 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

l 19 575 118 863 

119 575 118 863 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

3 529 3 104 

3 529 3 104 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

211113 
13 074 

224 187 

1 575 

l 575 

225 762 

132 688 
14 074 

146 762 

l 575 

1 575 

148 337 
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Förfallotider 

Långfristiga skulder som förfaller 
till betalning mellan 1 och 5 år 
Skulder till kreditinstitut 

Långfristiga skulder som förfaller 
till betalning efter 5 år 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

15 152 14 997 

213 367 130 966 

228 519 145 963 

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna räntekostnader 139 58 
Upplupna semesterlöner 2 826 2 832 
Upplupna sociala avgifter l 605 l 634 
Upplupna energikostnader 14 779 14 637 
Övriga poster 6 389 6 887 

Summa 25 738 26 279 

32(34) 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

6 300 6 300 

204 813 120 188 

211 113 126 488 

Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

99 6 
1 859 1 824 

999 l 050 
14 779 14 637 
4 657 6 161 

22 393 23 909 
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Not23 Ställda säkerheter 

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31 

För egna avsättningar och skulder 

Avseende Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar 
F öretagsinteckningar 

Summa 

För egna eventualförpliktelser 

Summa ställda säkerheter 

Not24 Förslag till resultatdisposition 

5 200 
112 250 

117 450 

117 450 

5 200 
112 250 

117 450 

117 450 

Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade resultat: 

Balanserat resultat 
Årets vinst 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen disponeras så 

att i ny räkning överförs 
till aktieägarna utdelas 2, 1 kr per aktie, totalt 

kronor 

kronor 

Koncernens fria egna kapital uppgår till 94 459 tkr (91 355 tkr). 
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Moderbolaget 
2019-12-31 2018-12-31 

5 200 
81 000 

86 200 

86 200 

2 202 725 
2 379 819 

4 582 544 

4 467 044 
115 500 

4 582 544 

5 200 
81 000 

86 200 

86 200 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2020-04-24 för fastställelse. 

Sala den 13 mars 2020 

Christer Eriksson 
Ordförande 

Bengt Juthberg 

Ann-Kristin Lindgren 

Johan Widen 

Mikael Tallrot 

Christer Gustafsson 

Joel Lind 

Carina Schön 

Maria Karvonen 

Håkan Carefall 
Verkställande direktör 

Min revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2020. 

Johan Tingström 
Auktoriserad revisor 


