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Ett händelserikt år
2017 läggs till handlingarna som ett händelserikt år,
i omvärlden såväl som hos oss på Skellefteå Kraft.
Bra ekonomiskt resultat, nöjda kunder
och möjliggörande etablering
Resultatet för 2017 överträffade våra förväntningar men
blev lägre än 2016. På plussidan kan nämnas att vi haft goda
vattenflöden, att elpriserna vänt uppåt något och att sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft börjat ge effekt.
På minussidan har fortsatt mycket låga elcertifikatspriser
inneburit ett nedskrivningsbehov inom vindkraftsaffären
samtidigt som 2017 var ett vindmässigt svagt år.
Sammantaget har våra affärsområden levererat bättre
resultat än 2016 och vi har stärkt vår marknadsposition vad
gäller antalet handelskunder. Vi är fortsatt stolta över det
kundvärde vi lyckas leverera vilket vårt betyg i SKI:s årliga
kvalitetsmätning visar. Dessutom tog vi emot bransch
utmärkelsen Bästa Kundservice för sjätte året i rad!
Som årets enskilt viktigaste händelse vill jag lyfta fram
Northvolts etableringsbeslut. Efter en omfattande utvärderingsprocess vann Skellefteå kampen om var Europas största
batterifabrik ska anläggas. Skellefteå Kraft har i hög grad
bidragit till beslutet genom att kunna erbjuda viktiga nyttor
i form av bland annat förnybar elproduktion, elnätskapacitet och tomtmark. Energilager kommer att få en viktig roll i
omställningen till ett helt förnybart energisystem och vi ser
etableringsbeslutet som en möjlighet till utveckling av både
vår affär och av regionen.

Aktiv roll i energiomställningen
I den tid av förändring, klimatutmaning och omställning
av hela energisystemet som nu pågår, har Skellefteå Kraft
tagit tydlig ställning att medverka aktivt i debatten och
arbetet. Tillsammans med Sweco och BCG har vi under året
tagit fram två rapporter som beskriver hur Sverige kan nå
en 100 % förnybar elproduktion till 2040. Slutsatsen är att
en kombination av vattenkraft, landbaserad vindkraft och
solkraft är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet, och
att varje krona som investeras i omställningen ger tillbaka
fyra i form av positiva samhällsekonomiska effekter.
För att nå ett förnybart energi- och transportsystem 2040
behöver ett antal saker komma på plats. Vi ser behov av
utvecklade mekanismer och politiska beslut som möjliggör
tidiga investeringar i både förnybar energiproduktion och
effekt, samt mer gränsöverskridande distributionsnät. Vi behöver också fortsätta ta vara på digitaliseringens möjligheter.
Som stor vattenkraftproducent ser vi vikten av tydligare
former för miljöansvar och miljöåtgärder kring vattenkraften.
Tillsammans med andra vattenkraftföretag lanserade vi i
somras förslaget till en gemensamt finansierad miljöfond, så
att Sverige ska kunna leva upp till de tuffare EU-kraven.
Sammantaget ser jag fram emot 2018 med spänning och
tillförsikt. Skellefteå Kraft står rustade med en tydlig bild av
framtiden och hur vi vill ta oss an resan framåt. Nu gäller det
att vi fortsätter vara modiga i vår egen verksamhetsutveckling och i det energipolitiska arbetet.

Investeringar för 100 % hållbart och förnybart
Vi fortsätter utveckla vår energiproduktion med sikte på
100 % hållbart och förnybart. I september invigdes fjärde
etappen av Blaiken vindkraftpark med pompa och ståt.
I årsskiftet 2017/2018 driftsattes även vår nya vindpark
utanför Örnsköldsvik.
De kommande åren satsar vi bland annat 200 miljoner
kronor på utveckling av vårt fibernät, för att möjliggöra att
90 procent av kommunmedborgarna ska få tillgång till
1 000 Megabit per sekund. Vårt spännande pilotprojekt
Zero Sun, ett helt soldrivet hus som är frikopplat från elnätet,
är en satsning för att pröva och visa på möjligheterna med
solenergi även på nordliga breddgrader.
Internt arbete i linje med vår vision
Med utgångspunkt i vår nya vision ”Bästa energiföretaget för
Sverige”, har vi under året gjort en intern resa för att tillsammans utveckla vår kultur och vårt arbetssätt. Målet är ett
principstyrt förbättringsarbete och en lärande organisation,
där vi fullt ut tar tillvara våra medarbetares engagemang och
kompetens. Vi har kommit en bit på väg, men har fortfarande
ett arbete att göra vad gäller att verkligen förankra vår vision
och strategi i det dagliga arbetet.

Hans Kreisel, koncernchef, Skellefteå Kraft
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Det här är Skellefteå Kraft
Vi strävar efter att bli Sveriges bästa energibolag och ser oss själva som
branschens utmanare. Vi sätter kunden och kundens behov främst och är
drivande i arbetet för en hållbar framtid genom att satsa på egen förnybar
energiproduktion och investera i forskning och utveckling. Uppdraget från
vår ägare, Skellefteå kommun, är att trygga regionens energiförsörjning och
samtidigt skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling.

Vår verksamhet
Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter
och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår produktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna
produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme
och bioenergi.

627
anställda*

Energiproduktion

Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största
delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vindkraft. Under 2017 producerades totalt 813 GWh värme och
4 085 GWh el.

Elnät

Vårt elnät är 1 200 mil långt och finns i nio kommuner. Det
är ett av Sveriges regionnät.

Fjärrvärme

Vårt största fjärrvärmenät finns i Skellefteå, vi har också
flera mindre nät i regionen. Vår fjärrvärme produceras
främst med biobränsle.

Fibernät

Vi bygger och äger fibernätet i Skellefteå med omnejd.
Åtta av tio kommuninvånare har tillgång till ett av Sveriges
snabbaste och bästa nät.

Utveckling för framtiden

Vi satsar på forskning och samarbetsprojekt för att
utveckla morgondagens energiförsörjning.

Kundfokus

Vi sätter kunderna och deras behov främst. Tryggheten i
energileveransen har första prioritet liksom bra service och
schyssta avtal.

71
motiverad
medarbetarindex

337 mnkr
vårt resultat

88 %
andel förnybar
energiproduktion

75 %
av hushåll och
företag har fiber

*Medelantalet anställda 2017 var 587 medarbetare.

4

Om Skellefteå Kraft | Skellefteå Kraft årsredovisning 2017

Här skapas kraften
Vår energiproduktion är koncentrerad
till norra Sverige. Vattenkraften,
vår största energikälla, kommer främst
från Skellefteälven men även från
Piteälven, Indalsälven och några mindre
vattendrag. Våra största kraftvärmeverk
ligger i Skellefteå, Malå och Lycksele.
Utöver våra egna anläggningar har vi
ägarandelar i Forsmark och Alholmen
i Jakobstad. Vårt huvudkontor finns
i Skellefteå.

Vattenkraft

Spillvärme

Vindkraft

Torv

Fjärrvärme

Säljkontor

Fjärrkyla

Kärnkraft

Huvudkontor
Skellefteå

Kraftvärme

Produktionsmix el och värme
Ägardel Forsmark
(kärnkraft), 10 %
Ägardel Alholmen
(elkraft), 2 %

Värme,
16 %
Kraftvärme,
3%
Vindkraft,
15 %
Vattenkraft,
54 %
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Skellefteå Kraft är en fiktiv koncern bestående av den kommunala förvaltningen Skellefteå Kraftverk (moderföretag)
och underkoncernen Skellefteå Kraftaktiebolag. Syftet
med denna redovisning är att visa resultat och ställning
över kommunens totala energiverksamhet. Redovisningen
är således en summering av bolagssfärens och Skellefteå
Kraftverks resultat och ställning. Underkoncernen Skellefteå Kraftaktiebolag har varit föremål för granskning av
bolagets revisor och den kommunala nämnden Skellefteå
Kraftverk har granskats av Skellefteå kommuns revisor. Den
fiktiva koncernredovisningen har dock inte varit föremål för
granskning då något krav på sådan granskning inte finns.
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För
mer detaljerad information, se avsnittet Redovisnings- och
värderingsprinciper.
I bolagssfären finns Skellefteå Kraftaktiebolag med de
helägda dotterbolagen Skellefteå Kraft Elnät AB, Skellefteå
Kraft Energihandel AB, Skellefteå Kraft Service AB, Greenwind AB, Skellefteå EnergiUnderhåll HB (under avveckling),
Energiservice i Skellefteå AB, Skellefteå Kraft Fibernät AB,
Skellefteå Kraft Industry Locations AB och Skellefteå Kraft
Fastighetsutveckling AB. Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB har i sin tur ett helägt dotterbolag, Skellefteå Kraft
Fastighetsförvaltning AB.
Kommunens politiska partier nominerar kandidater till
styrelserna i de kommunägda bolagen. Vid nomineringen
beaktas exempelvis kön, ålder och geografisk bostadsort.
Kommunfullmäktige utser styrelsen inför varje mandatperiod. Skellefteå Krafts nuvarande styrelse består av nio ledamöter (inga ersättare), tre kvinnor och sex män. Ordförande
är Alf Marklund.
Skellefteå Kraft är Sveriges femte största kraftproducent,
med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten finns främst i
Västerbotten och består av såväl teknisk utveckling som
försäljning och leverans. Med omfattande investeringar
i förnybar energiproduktion är bolaget drivande inom
utvecklingen av förnybar energi i Sverige. Skellefteå Kraft
har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster.
Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och
fibernät.
Ägaren har i ägardirektiv förklarat att koncernen ska
skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling.
I korthet innebär det att koncernen ska trygga regionens
energiförsörjning, skapa en bra infrastruktur inom energi,
tele- och datakommunikation och tillföra kapital och affärskompetens till regionen.
Samhället är helt beroende av att det finns tillgång till tillförlitlig och konkurrenskraftig energi. För Skellefteå Kraft
betyder en hållbar energiproduktion att produktion och
leverans av energi sker ansvarsfullt och med medvetenhet
om verksamhetens miljö- och samhällspåverkan. Skellefteå
Kraft verkar för resurseffektiva investeringar och innehav
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i förnybar energi för att på sikt uppnå 100 procent hållbarhet. Läs mer om Skellefteå Krafts ansvar i koncernens
hållbarhetsredovisning.
Års- och koncernredovisningen är skriven i miljoner
kronor (mnkr) om inget annat anges.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Rörelseresultatet överträffade plan men blev 100 mnkr lägre
än 2016. Den löpande verksamheten har i alla affärsområden levererat bättre än föregående år, men fortsatt mycket
låga elcertifikatspriser har inneburit ett nedskrivningsbehov
inom vindkraftsaffären. De effektiviseringsprogram som
initierats under de föregående åren följer plan och har
hittills levererat resultatförbättringar på över 200 mnkr.
Elpriset under 2017 har ökat något och legat i ett spann
på 27 till 30 öre per kilowattimme. För helåret 2017 har
elpriserna i Sverige varit högre än under 2016 men snitt
intäkten från elproduktionen blev dock totalt lägre än föregående år då prissäkringar inte längre gett samma resultatförstärkning. Året 2017 har också präglats av mycket låga
elcertifikatspriser. Under sommaren har regeringen fattat
beslut om höjd kvotpliktskurva för elcertifikat men detta
har ännu inte fått något större genomslag på marknads
priset.
Året inleddes med magasinsnivåer under det normala
men tillrinningarna under 2017 har varit mycket över det
normala. Nivån på elpriset under hösten har medfört en hög
produktionstakt men trots det är magasinen nästan fyllda
till en normalnivå vid årets utgång. Vattenkraftproduktionen
blev 26 GWh mindre än ett normalår.
År 2017 har, trots bättre medelvindar än 2016, varit ett
vindmässigt svagt år och Skellefteå Krafts anläggningar
har därigenom levererat sämre än planerat. Den växande
vindaffären har totalt levererat en årsproduktion som är 90
GWh högre än föregående år. De fortsatt låga elcertifikatspriserna innebär vid bokslutstillfället att marknadsvärderingen av de äldre och mindre vindkraftsparkerna resulterat
i en nedskrivning på 164 mnkr. Uppförandet av vindkraftsparken Solberg på gränsen mot Västernorrlands län pågår
och befinner sig i slutfasen av uppförandet. Parken beräknas
vara i full produktion under våren 2018.
Medeltemperaturen har varit något varmare än normalt
men värmeaffären fortsätter ändå de senaste årens resultat
förbättringsresa. Den tidigare genomförda omstruktureringen av värmeaffären fortsätter att ge förbättrade resultat.
Årets resultat inom värmeverksamheten har ökat med 22
mnkr jämfört med föregående år.
Inom privatmarknadsaffären fortsätter kundtillväxten
och lönsamheten ökar. Årets kundnöjdhetsmätning visar
att b
 olagets kunder fortfarande är mer nöjda än energibranschen i stort. Bolaget har också för 6:e året i rad vunnit
pris för Sveriges bästa kundservice. Krafthandelsaffären har
lyckats leverera enligt plan trots utmaningen med de låga
elcertifikatspriserna.
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Vädersäkring av elnätet innebär fortsatt stora investe
ringar där det främst investerats i förläggning med kabel,
men även byte av oisolerade luftledningar mot belagda
ledningar.
Det tidigare beslutade projektet med utbyte av befintliga
hushållsmätare pågår för att klara av de nya kraven på till
exempel timavläsning och hantering av mikroproduktion.
Skellefteå Kraft Fibernät fortsätter att uppvisa en god
kund- och lönsamhetstillväxt. Svenska Stadsnätsföreningen
utsåg också 2017 bolaget till årets svenska stadsnät. För
närvarande pågår ett omfattande investeringsprogram både
för utbyggnad i glest befolkade områden och för att möjliggöra att 90 procent av kommunmedborgarna ska få tillgång
till 1 000 Megabit per sekund.
Energiservice Skellefteå AB har fortsatt utveckla verksamheten där nya affärer som exempelvis fiberutläggning har
tillkommit under året. Omsättningen har ökat mot före
gående år, och blev högre än plan.
Under året har satsningar på klimatsmarta energisystem
genomförts i form av uppförande av världens nordligaste
soldrivna villa, projekt ZeroSun, samt en solkraftsanläggning med den absolut senaste tekniken i samarbete med
Skellefteå Industrihus. Solkraftsanläggningen togs i drift
under hösten och levererar nu klimatneutral el medan
”offgrid”-huset med solceller, batterilagring och vätgas
teknik beräknas vara färdigställt under våren 2018.
Skellefteå vann kampen om Northvolts etablering av
Europas största batterifabrik. Skellefteå Kraft bidrog i hög
grad till detta genom att erbjuda en attraktiv site, en hållbar
energiproduktion samt tillräcklig elnätskapacitet för denna
typ av etablering.
Nio vattenkraftföretag, däribland Skellefteå Kraft, lanserade under sommaren förslaget till en gemensamt finansierad miljöfond. ”Vattenkraftens miljöfond” är ett frivilligt
samarbete mellan bolagen för att finansiera miljöåtgärder i
svensk vattenkraft så att Sverige lever upp till EU-rätten och
dess krav på vattenverksamheter.
Skellefteå Kraft har också tillsammans med Sweco tagit
fram en rapport som beskriver två alternativa vägar för hur
Sverige ska nå 100 % förnybar elproduktion till 2040. Analysen visar att det alternativ där vattenkraften, landbaserad
vindkraft och solkraft utvecklas tillsammans skapar minst
obalanser i energisystemet och är mest fördelaktigt ur ett
investeringsperspektiv.

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets utgång har ett förvärv av Elverket i
Vallentuna från Ellevio genomförts. Förvärvet trädde i kraft
den 1 februari och innebär att elhandelsaffären växer med
21 000 nya företags- och privatkunder.

Flerårsöversikt
Koncernen
Nettoomsättning
Rörelseresultat
(EBIT)
Balansomslutning
Eget kapital (EK)
Avkastning på EK
(före skatt), %
Soliditet, %
Antal anställda

2017
3 465

2016
3 369

2015
3 459

2014
3 800

2013
4 250

337

437

491

486

327

11 256
5 720

11 366
5 663

11 376
5 497

11 069
5 085

10 650
4 936

5,1

6,9

12,3

8,0

3,2

50,8
587

49,8
578

48,3
599

45,9
624

46,3
637

Den jämförelsevis låga avkastningen 2013 beror på främst
på nedskrivning av tillgångar bland annat kopplat till beslutet att avveckla produktionen av pellets.
För ytterligare nyckeltal samt för definitioner av dem, se
sidorna 31–32.

Hållbarhetsrapport
Skellefteå Krafts hållbarhetsrapport, som utgår från Global
Reporting Initiatives standarder, nivå Core, finns tillgänglig
på skekraft.se.

Personal
Skellefteå Krafts vision är att bli Bästa energibolaget för
Sverige. För att nå visionen är det avgörande att medarbetarna mår bra och känner sig motiverade. Skellefteå Kraft
har därför som målsättning att vara branschens bästa
arbetsgivare och arbetar aktivt med att vara en attraktiv
arbetsplats. Genom att utveckla ett ledarskap med affärsmässighet och ett tydligare processinriktat arbetssätt med
fokus på ett principstyrt förbättringsarbete, åstadkommer
vi hållbara medarbetare och chefer. Koncernen erbjuder
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter samt bra
möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling. Skellefteå
Kraft tar varje år emot examensarbetare, praktikanter och
ett 70-tal sommarjobbare.
Resultatet av medarbetarundersökningar visar att företaget har nöjda medarbetare och ett bra ledarskap. Företaget
jobbar också aktivt med olika utvecklingsområden som till
exempel likabehandling och mångfald, hälsa, säkerhet och
företagskultur.
Under 2017 har fokus legat på att utveckla våra arbetssätt, tydliggöra vår vision, strategi och kärnvärden samt
genomfört processkartläggningar och olika utbildnings
satsningar.
För mer detaljerad information och nyckeltal, se not 8
samt Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning som finns
tillgänglig på skekraft.se.
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Tillståndsplikt och anmälningsplikt
enligt Miljöbalken
Koncernen bedriver 50 tillståndspliktiga och 29 anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Av de tillståndspliktiga verksamheterna är nio stycken förbrännings
anläggningar för produktion av fjärrvärme och el, ett
tillstånd avser vindkraftpark och 10 avser tillstånd för mellanlagring/transport av farligt avfall. Vidare är 25 stycken
tillstånd för hantering av brandfarlig vara, två vattendomar
avser fjärrkyla respektive användande av älvvatten och tre
koncessionstillstånd gäller torvtäkter.
Av de 29 anmälningspliktiga verksamheterna avser 25
biobränslebaserad produktion av fjärrvärme, tre vindkraftanläggningar och en avser anläggande av bränsleplan. Samtliga verksamheter har giltiga tillstånd. Under 2017 erhöll
både Skogsbacka kraftvärmeverk och Forsbacka fjärrvärmeanläggning nya tillstånd.
Vid anläggningen i Hedensbyn har rökgaskondenseringen
varit i full drift under hela året vilket har haft positiv effekt
på råvaruförbrukning och energieffektivitet.
Den tillståndspliktiga verksamheten påverkar miljön i
och med att kraftvärme och värmeproduktion förbränner
träbränsle, torv och olja som i sin tur medför utsläpp till
luft. Utsläppen består av både fossil CO2 från torv och olja,
biogen CO2 från trädbränslen, NOx samt viss mängd svavel
och stoft. Alla våra anläggningar är utrustade med olika typer av rening av rökgaser och på anläggningen i Hedensbyn
finns även utrustning för NOx reduktion.
Under 2017 tog Skellefteå Kraft ett beslut om att förbättra
fiskvandringen förbi Hednäs vattenkraftverk. Det innebär
att ett så kallat omlöp byggs, en naturliknande fiskväg som
mynnar i spillfåran och ett fingaller som skydd för nedvandrande fisk. Beslutet grundar sig på en omfattande utredning
och en rad ekonomiska-, samhälls- och miljömässiga överväganden. Genom de planerade fiskevandringsåtgärderna
kan vi minimera påverkan på laxfiskebeståndet i Åbyälven,
samtidigt som vi kan behålla det ekonomiska värdet och
den samhällsnytta som förnybar elproduktion medför.
Skellefteå Kraft har under 2017 varit en av aktörerna
bakom förlaget att bilda Vattenkraftens miljöfond som
blir en av de största finansiärerna för miljöinvesteringar i
Sverige.
För mer detaljerad information se Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning som finns tillgänglig på skekraft.se.
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Framtida utveckling
Skellefteå Kraft fortsätter arbetet med fokus på kärnaffärerna och på rationalisering av interna processer för att säkra
en verksamhet som kan leverera god avkastning även om
elpriserna fortsätter att ligga på en låg nivå under ytterligare
en tid. Samtidigt intensifieras arbetet med utveckling av nya
samarbeten, produkter och tjänster i det framtida digitaliserade energilandskapet med bland annat sol och laddning.
Det finns ett mycket stort intresse från elintensiv industri att
finna möjliga etableringar i norra Sverige. Skellefteå Kraft
Elnät AB fortsätter att reinvestera och utveckla elnätet för
att möjliggöra mer elproduktion inom elområdet.
Vårt arbete med att lyssna och föra en dialog med
politiken fortsätter för att skapa goda förutsättningar för
vår verksamhet framåt. Sänkningen av fastighetsskatten
som infördes under året är ett kvitto på att vårt arbete har
betydelse. Andra frågor som vi driver är vattenkraftens roll i
energisystemet, mekanismer som skapar förutsättningar för
investeringar i både förnybar energiproduktion och i effekt,
samt att säkra överföringsförbindelsen från norr till söder.
Skellefteå Kraft har en tydlig bild av framtiden och en
positiv syn på den omställning som sker av energisystemet.
Vi har, tillsammans med Boston Consulting Group, tagit
fram en rapport på de sammantagna effekterna av ett skifte
till 100 procent förnybar produktion. Slutledning av studien
visar att omställningen är både möjlig och mer samhäll
sekonomiskt gynnsam än om vi behåller dagens energimix.
Vi vill vara med och bidra till den samhällsutvecklingen.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Sammanställning av specifika risker längs Skellefteå Krafts värdekedja.
Produktion

Elprisrisk

Resultatrisk på grund av förändringar i marknadspriset på el.

Anläggningsrisk
		

Skellefteå Krafts produktionsanläggningar kan skadas på grund av tillbud 		
och haverier som kan leda till avbrottskostnader.

Bränsleprisrisk
		
		

Resultatrisk som Skellefteå Kraft riskerar på grund av förändringar i marknadspriset på det bränsle som används i produktionsanläggningarna. Mätning och
hantering sker inom respektive affärsområde.

Investeringsrisk
		

Resultatrisk på grund av att investeringen tappar i värde (till exempel
elprisförändringar, kostnadsökningar, förseningar).

Volymrisk
		

Resultatrisk på grund av osäkerhet i tillgänglig produktionskapacitet, till exempel 		
tillrinning och därmed osäkerhet i kommande vattenkraftsproduktion.

Handel

Prisområdesrisk
		
		

Prisområdesrisker uppstår då priset på el skiljer sig mellan olika geografiska
områden, prisområden. Det sker på grund av brist på överföringskapacitet
mellan områdena. Hanteras av Krafthandel inom affärsområde Marknad.

Elprisrisk
		

Resultatrisk på grund av förändringar i marknadspriset på den el som Skellefteå 		
Kraft handlar med såväl fysiskt som finansiellt.

Kreditrisk
		
		
Valutarisk
		

Resultatrisk som uppstår vid affärer med kunder där motparten inte fullgör sina
åtaganden. Mätning och hantering av kreditriskerna sker inom respektive affärsområde.

Försäljning

Resultatrisk till följd av förändringar i marknadspriset på el som säljs till kund.

Elprisrisk

Valutarisk avses risken med förluster till följd av förändrade valutakurser, främst i
handeln med Nord Pool.

Kreditrisk
Resultatrisk som uppstår vid affärer med kunder där motparten inte fullgör sina
		
åtaganden. Mätning och hantering av kreditriskerna sker inom respektive
		 affärsområde.
Volymrisk
		

När det uppstår avvikelser i levererade volymer till kund jämfört med förväntade
volymer. Avvikelserna kan bero på till exempel konjunktur och temperatur.

Nät

Anläggningsrisk Risker för skador i Skellefteå Krafts transmissions- och distributionsnät.
		
Kreditrisk
Resultatrisk som uppstår vid affärer med kunder där motparten inte fullgör sina
		
åtaganden. Mätning och hantering av kreditriskerna sker inom affärsområde Elnät.
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Riskhantering

Finansiell riskhantering

Under 2017 har Skellefteå Kraft inrättat en ny position,
Riskchef, och en Riskhanteringspolicy har ersatt tidigare
Riskpolicy. I Riskhanteringspolicyn har styrelsen fastställt
vilken risktoleransnivå som koncernen totalt sett ska ha och
vad detta innebär.
Det arbetas också med att ta in flera perspektiv i riskhanteringen genom att belysa risker från olika håll såsom miljö,
arbetsmiljö, säkerhet, juridik och strategi utöver ekonomiska risker, för att få en bättre helhetsbild på risknivån i hela
koncernen. Riskarbetet utökas inte för att vi ska ta mindre
risk, men för att vi ska bli bättre på att nå våra mål genom
att vara medvetna om riskerna.
Riskarbetet utvidgas och tar utgångspunkt i ISO 310002009.

De finansiella riskerna består av valuta-, ränte-, kredit-,
refinansierings-, likviditets- och kassaflödesrisker. Dessa
regleras på en övergripande nivå i styrdokumenten Finanspolicy Skellefteå kommunkoncern och Regler för finansverksamheten i Skellefteå kommun.

Operationella risker
Informationsrisken begränsas bland annat genom efter
levnadskontroll, uppgradering och årlig revision av vår
kommunikationsplan samt företagets riktlinjer för informationssäkerhet som finns till för att förbättra informations
flöden inom företaget och förhindra avbrott och data
intrång.
Anläggningsrisker är täckta via försäkringar på egendom,
ansvar mot tredje man och för avbrottsskada. Risktagningen är reglerad med självrisker.
Ansvarsförsäkringar täcker ersättningskrav från tredje
person. Den täckta nivån har bedömts utifrån verksam
hetens maximala behov. Undantag gäller ersättningskrav
som kan uppstå till följd av dammgenombrott. För dammgenombrott gäller strikt ansvar.
Mycket arbete har lagts ner på förbättrad dammsäkerhet,
bland annat med hjälp av kvalitetssystemet RIDAS
(Riktlinjer för Dammsäkerhet), som omfattar alla faktorer
som teknisk utformning av dammar, mätning, övervakning,
tillsyn, inspektion samt information. Särskilda externa
revisorer finns för att kontrollera att riktlinjerna följs.
Risken för dammgenombrott måste bedömas som liten.
Samtliga dammar i landet har klassificerats utifrån de
konsekvenser som kan uppstå vid dammgenombrott.
Dammar där ett genombrott beräknas leda till omfattande
såväl person- som sakskador, har placerats i den högsta
klassen – klass 1. Klass 3 avser lågkonsekvensdammar där
lägre krav ställs på dimensionering. Skellefteå Kraft har sex
dammar tillhörande klass 1, två tillhörande klass 2 och ett
trettiotal dammar tillhöriga klass 3. Skellefteå Kraft har
tillsammans med Sveriges största dammägare i ett gruppupplägg tecknat en ansvarsförsäkring direkt med bolag på
den internationella återförsäkringsmarknaden. Försäkringen
täcker både person- och sakskador samt förmögenhetsskada
orsakade av dammgenombrott. Försäkrat belopp är maximalt 10 000 mnkr med en begränsning på 8 950 mnkr för
förmögenhetsskada. För Skellefteå Krafts del bör beloppet
räcka om inte flera större dammgenombrott inträffar under
samma år.

10

Ränte- och likviditetsrisk

Likviditetsrisken reduceras genom att Skellefteå Stadshus
AB:s internbank garanterar Skellefteå Krafts likviditet utifrån upprättade behovsprognoser.
Skellefteå Kraft koncernens externa låneskuld uppgick per
31 december 2017 till 3 748 mnkr (3 875) med en genomsnittlig räntebindningstid på 3,3 år (2,9). Av lånestocken
hade 18 % (25) rörlig ränta.
Ränterisken hanteras av Skellefteå Stadshus AB:s internbank genom att ränteförfallen i skuldportföljen sprids ut
över tid. Det mesta av räntebindningen fördelas relativt jämt
inom en sexårsperiod. Ett riktmärke är att räntebindningen
i genomsnitt ska vara mellan 3–4 år med en avvikelse på 1,0
år åt vardera hållet. Marknadsläget påverkar den aktuella
räntebindningen.
Kreditrisk

Kreditrisker hänförliga till kundfordringar hanteras i den
operativa organisationen. Kreditrisker i samband med
bilateral elhandel behandlas som motpartsrisk och regleras i
riktlinjer för krafthandel. Den högsta enskilda kreditförlust
som kan inträffa är i storleksordningen 50–80 mnkr.
Prisrisker

Här avses i första hand de risker som är förknippade
med prisrörelser på el. För hantering av dessa risker finns
riktlinjer som beskriver hur riskstyrningen fungerar, klargör
ansvar och roller samt fastställer handelsmandat.
Vår handelsverksamhet är uppdelad i en struktur uppbyggd av flera portföljer som representerar olika delar inom
produktion och försäljning. Portföljerna fylls med prognoser
om framtida kontrakt som därmed prissäkras internt via
SkePool. Produktions- och försäljningsverksamheterna är
ansvariga för dessa prognoser. Prognoserna bearbetas enligt
fastställd prissäkringsstrategi. Volymerna från portföljerna
prissäkras därefter på Nasdaqbörsen.
Motpartsrisker

Motpartsrisk vid finansiell handel via Nasdaq elimineras
eftersom Nasdaq agerar motpart i sitt clearingsystem.
Clearingen innebär att aktörerna på Nasdaqbörsen ställer
säkerhet för sina åtaganden.
Volymrisk

I produktionsportföljen finns en volymrisk beroende på
nederbördsvariationer. Denna risk begränsas via ett mandat
för optimering av produktionen (OPT) som kan initieras
beroende på hydrologisk balans och prisläge på termins-
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marknaden. I förbruksportföljen finns en volymrisk som är
temperaturkänslig. Denna risk reduceras genom kontinuerliga uppdateringar av aktuella volymer i förbrukningsportföljen.
Valutarisker

Valutaexponering, huvudsakligen i euro, uppstår i samband
med upphandling från utländsk leverantör av varor och
bränslen och i samband med fysiska eller finansiella kraft
affärer med Nord Pool, Nasdaq eller utländsk motpart.

Resultatdisposition
Skellefteå Kraftverks resultat blev 84 000 000 kr efter bokslutsdispositioner.
Enligt gällande beslut i kommunfullmäktige har beloppet
inlevererats till kommunen som ersättning för i kraftverksrörelsen insatt kapital.

Krafthandelsrisker

Med krafthandelsrisker avses här i första hand de risker
som är förknippade med prisrörelser för elspot och elterminer. För hantering av dessa risker finns riktlinjer för elhandel
som beskriver hur riskstyrningen fungerar, klargör ansvar
och roller samt fastställer handelsmandat.
Krafthandelsrisker består bland annat av valutarisker,
motpartsrisker samt marknadsrisker på el. Motpartsrisk vid
handel via Nasdaq elimineras eftersom Nasdaq agerar motpart i sitt clearingsystem. Clearingen innebär att aktörerna
på Nasdaqbörsen ställer säkerhet för sina åtaganden.
Vår handelsverksamhet är uppdelad i en struktur uppbyggd av flera portföljer som representerar olika delar inom
produktion och försäljning. Portföljerna fylls med prognoser om framtida kontrakt som därmed prissäkras internt
via Skepool. Produktions- och försäljningsverksamheterna
är ansvariga för dessa prognoser. Prognoserna bearbetas
enligt fastställd hedgestrategi. Volymerna från portföljerna
prissäkras därefter på Nasdaqbörsen. I produktionsportföljen finns en volymrisk beroende på nederbördsvariationer.
Denna risk begränsas via ett mandat för optimering av produktionen (OPT) som kan initieras beroende på hydrologisk
balans och prisläge på terminsmarknaden.

Känslighetsanalys
Kortsiktigt påverkas inte resultatet av en elprisförändring
på slutkundsmarknaden beroende på fixerade marginaler
och ovan beskriven hedging. Däremot medför en varaktig
ändring på 1 öre avseende Nord Pools terminspriser cirka
40 mnkr per år i förändring av resultatet under normala
produktionsförhållanden och beroende på tidshorisont.
En förändring av försäljningspriset på fjärrvärme med 1 öre
påverkar resultatet med närmare 7 mnkr.
Vid ”torrår”, det vill säga låg nederbörd, kan ett produktionsbortfall ske med cirka 800 GWh. Produktionsbortfallet
kan kompenseras med flerårsmagasin på cirka 150 GWh
och externa inköp på 650 GWh. De externa inköpen kan
öka kostnaden för koncernen med 200 mnkr.
Ett extremt nederbördsrikt år kan produktionsökning ske
med närmare 500 GWh, vilket innebär en intäktsökning på
100–150 mnkr i normalfallet.
Av lånestocken har 82 % bunden ränta. Vid en ränteförändring på +/- 1 % skulle finansnettot påverkas med +/- 6,7
mnkr (9,7) kortsiktigt om inga åtgärder vidtogs. Vid en
långsiktig förändring av ränteläget skulle finansnettot på
verkas med +/- 37 mnkr (39) med samma antagande.
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Koncernens resultaträkning, mnkr
NOT

2017

2016

RÖRELSENS INTÄKTER				
			
Nettoomsättning
3, 4
3 464,9
3 369,3
Aktiverat arbete för egen räkning		
30,1
21,7
Övriga rörelseintäkter
5
8,3
10,5

		
3 503,3
3 401,5
				
RÖRELSENS KOSTNADER
			
			
Energi- och produktionskostnader		
-1 607,6
-1 600,2
Övriga externa kostnader
6, 7
-560,0
-534,2
Personalkostnader
8
-454,0
-428,0
Av- och nedskrivningar
9
-545,4
-402,6
Övriga rörelsekostnader		
-5,6
-2,5
Andel i intresseföretags resultat		
6,5
2,6

		
-3 166,1
-2 964,9
				
RÖRELSERESULTAT
3
337,2
436,6
				
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 				
som är anläggningstillgångar
10
25,2
26,2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
11
4,7
9,8
Räntekostnader och liknande resultatposter
12
-78,1
-87,6

		 -48,2
-51,6
				
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		
289,0
385,0

Bokslutsdispositioner
13
-6,4
0,0
Skatt på årets resultat
14
-42,8
-71,9
				
ÅRETS RESULTAT		
239,8
313,1
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Koncernens balansräkning, mnkr
NOT

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
			
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner och liknande rättigheter
15
2,4
Goodwill
16
24,7

		 2,4
24,7
				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader
17
972,8
992,0
Mark och övrig fast egendom
18
1 955,2
1 953,3
Maskiner och andra tekniska anläggningar
19
5 562,8
5 741,4
Inventarier, verktyg och installationer
20
150,2
135,1
Pågående nyanläggningar
21
654,1
411,0
		

9 295,1

9 232,8

Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i intresseföretag
23
84,7
53,0
Fordringar hos intresseföretag
24
455,6
490,1
Andra långfristiga värdepappersinnehav
25
8,4
8,4
Andra långfristiga fordringar
26
373,8
362,7

		 922,5
914,2
				
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		 10 220,0
10 171,7
				
Omsättningstillgångar
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		
78,3
103,1
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		 220,7
190,4
Fordringar hos intresseföretag		
51,0
50,4
Övriga fordringar		
78,3
123,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
27
377,8
372,1

		 727,8
736,3
				
Kassa och bank
28
230,3
355,0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

1 036,4

1 194,4

SUMMA TILLGÅNGAR		
11 256,4
11 366,1
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Koncernens balansräkning, mnkr
NOT

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital
29		
Bundet eget kapital
Grundkapital		 204,0
204,0
		 204,0
Fritt eget kapital
Fria reserver		
5 276,7
Årets resultat		
239,8

5 145,5
313,1

		

5 458,6

5 516,5

204,0

SUMMA EGET KAPITAL		
5 720,5
5 662,6
				
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser
31
29,4
33,2
Uppskjuten skatteskuld
30
929,3
886,5
Övriga avsättningar
31
28,0
26,5
SUMMA AVSÄTTNINGAR		
986,7

946,2

Långfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut
32
3 748,5
3 875,4
Övriga skulder
33
114,9
103,1

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		3 863,4
3 978,5
				
Kortfristiga skulder				
Förskott från kunder		
4,6
5,7
Leverantörsskulder		 240,9
322,5
Aktuell skatteskuld		
12,4
11,1
Övriga skulder		
155,0
122,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
34
272,9
316,6
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		 685,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
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11 256,4

778,8
11 366,1
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Koncernens kassaflödesanalys, mnkr
			

2017

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat efter finansiella poster		
289,0
385,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Av- och nedskrivningar		
545,4
402,6
Resultat vid försäljning m m av anläggningstillgångar
5,4
8,4
Resultatandel i intresseföretag		
-6,5
-2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före			
förändring av rörelsekapital		
833,3
793,4
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/minskning av varulager med mera		
24,8
7,9
Ökning(-)/minskning av rörelsefordringar		
8,5
24,7
Ökning/minskning(-) av avsättningar		
-2,3
-10,6
Ökning/minskning(-) av rörelseskulder		
-93,0
-247,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

771,3

567,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		
-2,4
-24,7
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
-621,0
-410,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
7,9
4,3
Förvärv av intresseföretag		
-0,5
-16,7
Ökning(-)/minskning av övriga långfristiga fordringar
23,4
-46,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-592,6

-493,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Ökning/minskning(-) av nyttjad kredit		
-126,9
-0,6
Ökning/minskning(-) av övriga långfristiga skulder		
11,8
12,2
Utdelning från intresseföretag			
Lämnade/erhållna aktieägartillskott		
0,5
Lämnade/erhållna koncernbidrag		
-6,4
Utbetald utdelning		
-97,9
-25,9
Bidrag till kommunens övriga verksamhet		
-84,0
-122,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-303,4

-135,8

Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början		

-124,7
355,0

-62,1
417,1

230,3

355,0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		
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Kraftverkets resultaträkning, mnkr
NOT
2017
2016
				
Nettoomsättning
4
165,6
222,8
Övriga externa kostnader		
-64,6
-82,8
Personalkostnader		
0,9
0,3
Av- och nedskrivningar
9
-15,7
-15,0
Rörelseresultat		
Finansiella intäkter
11
Finansiella kostnader
12

86,2
0,3
-0,5

125,3
0,0
-0,6

Resultat efter finansiella poster		
Bokslutsdispositioner
13

86,0
-2,0

124,7
-2,7

Årets resultat till kommunens disposition		

84,0

122,0

Kraftverkets balansräkning, mnkr		

		
2017-12-31
2016-12-31

TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar
17, 18, 19. 20, 21
495,7
457,3
Andelar i koncernföretag
22
2 561,7
2 561,7
Andra långfristiga fordringar
26
0,2
0,2
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag		
64,6
82,8
Övriga kortfristiga fordringar		
3,0
2,1
Kassa och bank
28
206,3
251,6
Summa tillgångar		

3 331,5

3 355,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital
29
3 226,9
3 224,9
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
31
15,7
18,0
Långfristiga skuder till kreditinstitut
32
0,0
0,0
Kortfristiga skuder till kreditinstitut
32
0,0
0,0
Kortfristiga skulder till koncernföretag		
13,4
13,1
Övriga kortfristiga skulder		
9,6
15,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
34
65,9
84,3
Summa eget kapital och skulder		

3 331,5

3 355,7

Kraftverkets kassaflödesanalys, mnkr

		
2017
2016
Resultat efter finansiella poster		
86,0
124,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
15,7
13,1
Förändring rörelsekapital		
-8,8
-5,6
Investeringsverksamhet		
-54,1
-29,5
Finansieringsverksamhet		
0,0
0,0
Bidrag till kommunens övriga verksamhet		
-84,0
-122,0
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Årets kassaflöde		

-45,2

-19,3

Likvida medel vid årets början		

251,6

270,9

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		

206,4

251,6
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Förändringar i eget kapital, mnkr (not 29)
KONCERNEN				
GrundAnnat eget
Årets
kapital
kapital
resultat
Summa
Ingående eget kapital 2016-01-01
Omföring föregående års resultat
Utdelning
Bidrag till kommunens övriga verksamheter
Årets resultat

204,0
-

4 687,4
606,0
-25,9
-122,0
-

606,0
-606,0
313,1

Utgående eget kapital 2016-12-31

204,0

5 145,5

313,1

5 497,4		
0,0
-25,9
-122,0
313,1
5 662,6

Ingående eget kapital 2017-01-01
204,0
5 145,5
313,1
5 662,6
Omföring föregående års resultat
313,1
-313,1
0,0
Utdelning
-97,9
-97,9
Bidrag till kommunens övriga verksamheter
-84,0
-84,0
Årets resultat
239,8
239,8
					
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-12-31
204,0
5 276,7
239,8
5 720,5

KRAFTVERKET
							
		
Självfinan-		
Ack av-		
Grundsierings-		 skrivning
Årets
kapital
fond Driftfond utöver plan
resultat

Summa

Ingående eget kapital 2016-01-01
204,0
1 200,0
1 696,8
121,4
0,0
3 222,2
Avsättning/upplösning
2,7
2,7
Bidrag till kommunens övriga verksamheter
-122,0
-122,0
Årets resultat
122,0
122,0
								
Utgående eget kapital 2016-12-31
204,0
1 200,0
1 699,5
121,4
0,0
3 224,9

Ingående eget kapital 2017-01-01
Avsättning/upplösning
Bidrag till kommunens övriga verksamheter
Årets resultat

204,0
-

1 200,0
-

1 699,5
2,0
-

121,4
-

0,0
-84,0
84,0

3 224,9
2,0
-84,0
84,0

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-12-31

204,0

1 200,0

1 701,5

121,4

0,0

3 226,9
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Års- och koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna

som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna
sammanfattas nedan.
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer
anges dessa under moderföretaget nedan.

Koncernredovisning

Transaktioner som elimineras vid
konsolidering

Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföre
taget och samtliga dotterföretag fram till och med 31
december 2017. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den
driftsmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotter
företagets tillgångar och övertar dess skulder.
Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet
fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen
samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och
skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna
och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna
skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om
beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen
värderas med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för
aktierna.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från
och med förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten.
Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas
inom eget kapital.
Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där
så krävs för att säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett
betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan
20 % och 50 % av röstetalen.
Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys
på samma sätt som vid förvärv av dotterföretag.
Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från
och med den tidpunkt då det betydande inflytandet erhålls
till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär
att koncernens andel av intresseföretagets resultat efter
skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta
belopp justerar koncernens redovisade värde på andelarna i
intresseföretaget.
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Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader,
vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprätt
ande av koncernredovisningen.
Vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras i den utsträckning
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Förluster
elimineras på samma sätt som vinster men betraktas som en
nedskrivningsindikation.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från produktion, försäljning och distribution av el, värme och kyla,
elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom
entreprenadavtal och fastighetsförvaltning.
Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade
varor och tjänster redovisas ingen intäkt.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit
eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten
Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter till vindkraftsparker
Koncernen har ett ej tidsbegränsat åtagande att underhålla
och vid behov ersätta investeringar i anslutningar. Koncernen intäktsför anslutningsavgifter över intäktsgenererande
tillgångars beräknade nyttjandeperiod som uppgår till 25
år. Periodiserade anslutningsavgifter ingår i posten övriga
skulder (not 34) samt upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter (not 35).

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

Leasing

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

Inga leasingavtal finns där de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är
överförda till leasetagaren. Samtliga leasingavtal har därför
klassificerats som operationell leasing, vilket innebär att
någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas
i balansräkningen. I resultaträkningen fördelas leasingavgiften över nyttjandeperioden.
Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal
kvarstår i koncernen som materiella anläggningstillgångar
eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen
kvarstår hos koncernen. Dessa tillgångar värderas på samma
sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

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

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

Hyresintäkter
Koncernen erhåller hyresintäkter från operationella leasingavtal rörande koncernens förvaltningsfastigheter. Hyres
intäkterna intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår
i koncernen såsom materiella anläggningstillgångar eftersom
rättigheter och skyldigheter kvarstår hos koncernen. Dessa
tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella
anläggningstillgångar.

Portföljförvaltning
Koncernen bedriver aktiv handel med elderivat. Denna
redovisas i resultaträkningen i takt med att affärer avslutas.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador och så vidare som helt eller delvis
täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten övriga
rörelseintäkter.

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

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

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har
uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas.
Bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte
är uppfyllda redovisas som skuld.
Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång
reducerar anläggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten övriga
rörelseintäkter.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten räntekostnader och liknande
resultatposter.

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av
linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av
tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till
ett beräknat restvärde.
Mark och fallrätter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Goodwill 5–10 år
Byggnadsstomme 50–100 år
Tak 20–40 år
Fasad 40–80 år
Fönster 50 år
El i fastigheter 50 år
Övriga fastighetskomponenter 15–30 år
Markanläggningar 20–25 år
Vattenkraftsdammar 50–100 år
Primärmaskineri i kraftstationer 40 år
Kringutrustning till elproduktionsanläggningar 5–30 år
Värmeanläggningar 10–30 år
Lokal- och regionnät samt lokal- och regionnätstationer 40 år
Optokabelnät 25 år
Mottagnings- och fördelningsstationer 40 år
Vindkraftsanläggningar 25 år
Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om
en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde
görs en nedskrivning som kostnadsförs.
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Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande
enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt
är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den
kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en
tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar
resultaträkningen.
Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande
enhet fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs en
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i
enheten.
Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida
kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars
tidsvärde och den risk som är förknippad med den specifika
tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen
gör per tillgång eller kassagenererande enhet.
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella
anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella
anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns
någon indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns
beräknas tillgångens återvinningsvärde, se ovan.
Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs
om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas
som bokslutsdispositioner.

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning av tillgången.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt
kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan
mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som
är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet
med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering,
installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster.
Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som
erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.
Anskaffningsvärdet för vindkraftverk och andra anläggningstillgångar med krav på återställande eller liknande
inkluderar i koncernen en beräknad avsättning för återställ
ande av hyrd mark samt nedmontering och bortforsling av
vindkraftverket. Aktiverat belopp utgörs av nuvärdet av den
uppskattade utgiften för återställande, nedmontering och
bortforsling. Motsvarande belopp redovisas som avsättning.
I juridisk person inkluderas inte beräknade utgifter för
nedmontering, bortforsling och återställande av mark i anskaffningsvärdet till följd av kopplingen mellan redovisning
och beskattning.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt
att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade
med tillgången kommer att komma koncernen till del och
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade
värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår
som de uppkommer.
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

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

Elcertifikat, utsläppsrätter
och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas
till verkligt värde vid produktionstillfället (elcertifikat och
ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa
tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska
användas för att reglera den skuld som uppkommer genom
förbrukning eller försäljning.
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som
utgör kortfristiga innehav ingår i posten övriga fordringar
och värderas enligt lägsta värdets princip.
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Finansiella instrument

Energiderivat

Allmänna principer

Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte,
antingen för produktion eller för försäljning till slutkund
redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och
påverkar därmed enbart inköpspriset på den volym energi
som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella
instrument.

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

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta,
dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av
kundfordringar redovisas i posten övriga externa kostnader.

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

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swappar) för att säkra olika finansiella
risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och
ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas
regleras med leverans av el och annan energi.
Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip.
Derivatinstrument med negativt värde värderas till det
belopp som för koncernen är mest förmånligt om förplikt
elsen regleras eller överlåts på balansdagen.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt
hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten
med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande
och för att åstadkomma en försäljning.
Lager av reservdelar avsedda för installation i bolagets
anläggningar klassificeras som pågående nyanläggning.
Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av
först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Fordringar och skulder
i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas
till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och förluster redovisas
under finansiella poster.
När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna
säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning värderas
fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället,
se Säkringsredovisning nedan.

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.

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

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, det vill säga skillnaden mellan de redovisade värdena
för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden
samt skattemässiga underskott. Uppskjuten skatt redovisas
inte på temporära skillnader som härrör från den första
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten
skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post
som redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran
värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på inne
varande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen
omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell
bedömning av framtida skattemässiga resultat.
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Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära
skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag,
filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag
eftersom koncernen kan styra tidpunkten för återföring
av de temporära skillnaderna och det är uppenbart att de
temporära skillnaderna inte kommer att återföras inom en
överskådlig framtid.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen
har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av
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.
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som
avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Eventuell gottgörelse som koncernen är så gott som säker
på att kunna erhålla av en extern part avseende förpliktelsen
redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock
inte överstiga beloppet för den hänförliga avsättningen.
Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar
av avsättningen redovisas i resultaträkningen.
Förändringar i avsättningen för återställande, nedmontering och bortforsling som beror på förändringar av den uppskattade utgiften avseende utflöde av resurser eller diskonteringsräntan förändrar tillgångens anskaffningsvärde.
Till följd av skatterätten byggs avsättningen för återställ
ande av mark avseende vindkraftsparker successivt upp över
tillgångens nyttjandeperiod i juridisk person. Därmed ingår
inte heller dessa i anskaffningsvärdet för materiell anläggningstillgång.

Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter
och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgaran
tier uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat och
ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden
värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade
rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida
leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av
elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungs
garantier redovisas som en övrig kortfristig skuld.
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Övrigt
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som
ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade
posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den
risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan
visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och
att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen
om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. Förluster
hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som
säkringsförhållandet består.
Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet
förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när säkringen
inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen när valutaterminer används för säkring av valutarisk i framtida inköp
och försäljning i utländsk valuta.
Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen
redovisning av derivatinstrumentet. Värdeförändringarna
på terminerna redovisas i samma period som det prognosticerade flödet uppstår. Ineffektiv del redovisas löpande i den
mån det utgör ett förlustkontrakt.

Säkringar av verkligt värde
Säkringar av verkligt värde tillämpas huvudsakligen för
kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta
samt lån i utländsk valuta.
Den säkrade posten värderas till terminskurs.
Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så länge
som kraven för säkringsredovisning är uppfyllda.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och
som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen.
Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.
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Noter, mnkr
I bokslutet skrivs värden som understiger 0,1 mnkr som 0,0. Poster som ej innehåller värden skrivs -.
Nothänvisningar till Kraftverket avser moderföretaget Skellefteå Kraftverk.		
			

NOT 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

NOT 5

Övriga rörelseintäkter

			
2017
Allmänt		
Års- och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 			
				

NOT 2

Försäljning och inköp mellan
moderföretag och koncernföretag

Kraftverkets försäljning till koncernföretag uppgick till 165,6
(222,8). Inköp från koncernföretag var 54,3 (29,5). Ränteintäkter
från och räntekostnader till koncernföretag uppgick till 0,0 (0,0)
respektive 0,0 (0,0).
Internvinst i samband med koncerninterna försäljningar föreligger
ej. Orealiserad internvinst vid koncerninterna överlåtelser elimineras i koncernens balansräkning i sin helhet mot ej avskrivet
övervärde på ifrågavarande anläggningstillgång.

NOT 3

Nettoomsättning och rörelseresultat
per rörelsegren (verksamhet)		

		
		
Produktion		
Marknad		
Elnät		
Energiservice
Fibernät		
Affärsinnovation
Fastigheter		
Övrigt		

Nettoomsättning
2017
2016
869,3
1 985,0
466,1
55,2
81,4
0,3
3,5
4,1

887,2
1 883,7
449,9
38,6
77,7
20,5
11,7

Rörelseresultat
2017
2016
201,7
15,9
186,6
2,5
31,8
-22,9
18,0
-96,4

294,0
0,0
170,1
7,7
29,1
19,9
-84,2

0,8

0,0

0,0
0,5
1,9

0,1
0,7
3,7

0,9
4,2

1,1
4,9

Summa			

8,3

10,5

NOT 6

Operationell leasing

Koncernens leasingavtal avser operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 5,0 (6,3).

NOT 7

Ersättning till revisorer

			
2017
EY			
Revisionsuppdraget			 0,4
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget			 0,1
Skatterådgivning			 0,1
Andra uppdrag			
0,0

Nettoomsättning fördelat på produkter
Koncernen
2017
2016

Omsättning
inklusive punktskatter
Avgår punktskatter

4 064,0
-599,1

3 855,0
-485,7

Kraftverket
2017
2016
165,6
-

222,8
-

3 464,9

3 369,3

165,6

0,1
0,1
0,0
0,1
0,3

PWC			
Revisionsuppdraget			 0,1

0,1

Summa			 0,1

0,1

0,7

0,4

			
2017

2016

Löner och andra ersättningar		
Styrelse och koncernchef			
Övriga anställda			

2,9
282,6

NOT 8

Löner och ersättningar
– koncernens personal

I Skellefteå Kraftverk finns inga anställda.

6,7

291,3
Nettoomsättning
3 464,9 3 369,3
165,6
222,8
Summa			 298,0
					
Nettoomsättning förSociala kostnader		
delat på produkter
Pensionskostnader			 43,2
Elförsäljning
2 389,8 2 265,6
varav för styrelse och koncernchef		
1,6
Elnät
463,3
446,1
Övriga sociala kostnader			
93,6
Värme
428,3
426,7
Summa			 136,8
Fibernät
81,3
76,6
Hyror
4,6
6,2
Övrig försäljning
97,6
148,1
165,6
222,8
Summa

2016

Summa			 0,6

Totala ersättningar till revisorer			
Summa		
3 464,9 3 369,3
337,2
436,6
						
		

NOT 4

2016

Försäkringsersättning			
Kursvinster på fordr och skulder
av rörelsekaraktär			
Influtna avskrivna fordringar			
Erhållna skadestånd			
Vinst vid avyttring av materiella
anläggningstillgångar			
Övrigt			

285,5
38,1
1,5
88,9
127,0

222,8

Operationell leasing
Koncernen hyr ut lokaler enligt avtal om operationell leasing.
Intäktsförda leasingavgifter under året uppgår till 7,0 (5,9).
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Till koncernchefen har lön utgått med 2,1 miljoner kronor (2,0). 		
Inget tantiem eller liknande har utbetalats till koncernchefen
eller andra ledande befattningshavare. Koncernchefens pension
omfattar pensionsförmåner i enlighet med ITP-planen. Övriga
i ledande befattning har pensionsförmån enligt kollektivavtalad
pensionsplan PA-KFS 09. Utestående pensionsförpliktelser till
styrelsen föreligger ej.					
				
Avgångsvederlag m m					
Avtal har träffats med koncernchefen om avgångsvederlag
motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning från företagets
sida. Enligt anställningsavtalet gäller 6 månaders uppsägningstid
från koncernchefens sida och 6 månaders uppsägningstid från
företagets sida.
Medelantalet anställda			
2017
Kvinnor			 148
Män			 439

2016
147
431

Summa			 587

578

NOT 9

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
2017
2016

Kraftverket
2017
2016

NOT 11

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Koncernen
2017
2016

Övriga ränteintäkter

4,7

9,8

0,3

0,0

Summa

4,7

9,8

0,3

0,0

NOT 12

Räntekostnader och liknande
resultatposter
Koncernen
2017
2016
78,1

87,6

0,5

0,6

Summa

78,1

87,6

0,5

0,6

NOT 13

Bokslutsdispositioner

		Koncernen
2017
2016
-

-

6,4

-

Summa
6,4
0,0
Goodwill
Byggnader
29,3
29,5
2,8
2,8
Mark och övrig
fast egendom
7,6
8,6
0,3
0,3
NOT 14
Skatt på årets resultat
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
324,9
344,5
11,7
11,0
		
Inventarier, verktyg
och installationer
24,8
23,8
0,9
0,9
					
Uppskjuten skatt			
Reversering av
Summa			
nedskrivning					
Byggnader
-0,7
Skatt enl gällande skattesats (22 %)		
Maskiner och andra
Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag
tekniska anläggningar
-4,6
-71,8
Förändring förvärvad uppskjuten skatt		
					
Förändring uppskjuten skatt
Nedskrivning				
på byggnader och mark			
Byggnader
5,7
Skatteeffekt av ej skattepliktiga
Mark och övrig fast egendom
2,3
intäkter/ej avdragsgilla kostnader			
Maskiner och andra
Summa			
tekniska anläggningar
164,1
59,9
Inventarier, verktyg
och installationer
0,1
-

NOT 10

545,4

402,6

15,7

15,0

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar

			
Koncernen
2017
2016
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Räntor långfristiga fordringar			 25,2

26,2

Summa			 25,2

26,2

Kraftverket
2017
2016

Räntekostnader övriga

Avsättning/upplösning till
driftfond
Avskrivningar enligt plan					
Lämnade/erhållna koncernKoncessioner och
bidrag, netto
liknande rättigheter
-

Summa

Kraftverket
2017
2016

NOT 15

Kraftverket
2017
2016
2,0

2,7

-

-

2,0

2,7

Koncernen
2017
2016
-42,8

-71,9

-42.8

-71,9

-43.3
-1,0
0,1

-57,3
-6,0
2,2

-6,4

-0,5

7,8

-10,3

-42,8

-71,9

Koncessioner och liknande rättigheter

		Koncernen
2017
2016

Kraftverket
2017
2016

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar

2,4

-

-

-

Utg anskaffningsvärde

2,4

0,0

0,0

0,0

In- och utgående
avskrivningar enl plan

0,0

0,0

0,0

0,0

Redovisat värde

2,4

0,0

0,0

0,0
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NOT 16

Goodwill

		Koncernen
2017
2016
Ing anskaffningsvärde
Omklassificeringar

Kraftverket
2017
2016

33,7
-24,7

33,7
-

-

-

Utg anskaffningsvärde

9,0

33,7

0,0

0,0

Ing avskrivningar enl plan
Försäljning/utrangering

-9,0
-

-36,0
27,0

-

-

Utgående avskrivningar
enligt plan

-9,0

-9,0

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

Redovisat värde

NOT 17

		Koncernen
2017
2016

Kraftverket
2017
2016

Ing anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar

255,1
-

1 822,8
2,6
127,5

Utgående nedskrivningar -6,6
-6,6
0,0
0,0
					
Redovisat värde
1 955,2 1 953,3
101,0
99,7
					
				

Not 19 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Byggnader

1 952,9
0,8
-1,0
9,3

In- och utg uppskrivningar 77,8
77,8
77,8
77,8
					
Ingående nedskrivningar
-6,6
-4,3
Årets nedskrivningar
-2,3
-

188,6
66,5

		Koncernen
2017
2016

Kraftverket
2017
2016

Ing anskaffningsvärde 11 404,4 11 000,4
Investeringar
134,1
71,4
Försäljning/utrangering
-6,5
-9,3
Omklassificeringar
176,7
341,9

437,1
3,0
9,4

423,6
0,2
13,3

Utg anskaffningsvärde 11 708,7 11 404,4
449,5
437,1
					
In- och utg näringsbidrag -356,0
-356,0
0,0
0,0
					
Ing avskrivningar
enligt plan
-4 824,1 -4 487,0
-245,4 -234,4
Försäljning/utrangering
1,5
7,4
Årets avskrivningar
-324,9
-344,5
-11,7
-11,0

Utg anskaffningsvärde 1 962,0 1 952,9
255,1
255,1
Utgående avskrivningar
					
enligt plan
-5 147,5 -4 824,1
-257,1 -245,4
In- och utg näringsbidrag -18,8
-18,8
-0,6
-0,6
					
					
Ing uppskrivningar
-482,9
-494,8
Ing avskrivningar enl plan -923,9
-894,4
-134,7 -131,9
Årets reverseringar
4,6
71,8
Försäljning/utrangering
0,3
Årets uppskrivningar
-164,1
-59,9
Årets avskrivningar
-29,3
-29,5
-2,8
-2,8
Utgående
Utgående avskrivningar
uppskrivningar
-642,4
-482,9
0,0
0,0
enligt plan
-952,9
-923,9
-137,5 -134,7
					
					
Redovisat värde
5 562,8 5 741,4
192,4
191,7
Ing nedskrivningar
-18,2
-12,5
Årets reverseringar
0,7
Årets nedskrivningar
-5,7
Utgående nedskrivningar -17,5
-18,2
0,0
0,0
Not 20 Inventarier, verktyg och installationer
					
Redovisat värde
972,8
992,0
117,0
119,8
		Koncernen
Kraftverket

2017
2016
2017
2016
					
			
Ing anskaffningsvärde
449,8
458,4
12,6
12,6
Not 18 Mark och övrig fast egendom
Investeringar
20,0
11,8
Försäljning/utrangering
-7,7
-21,5
		Koncernen
Kraftverket
Omklassificeringar
23,2
1,1
2017
2016
2017
2016
Utg anskaffningsvärde
485,3
449,8
12,6
12,6
Ing anskaffningsvärde
2 077,2 2 076,7
31,4
31,4
					
Investeringar
9,5
1,6
Ing avskrivningar
Omklassificeringar
0,5
enligt plan
-264,8
-258,9
-3,8
-2,9
Försäljning/utrangering
4,4
18,0
Utg anskaffningsvärde 2 086,7 2 077,2
33,0
31,4
Årets avskrivningar
-24,8
-23,9
-0,9
-0,9
					
In- och utg näringsbidrag -8,2
-8,2
0,0
0,0
Utgående avskrivningar
					
enligt plan
-285,2
-264,8
-4,7
-3,8
Ing avskrivningar enl plan -186,9
-178,3
-9,5
-9,2
					
Årets avskrivningar
-7,6
-8,6
-0,3
-0,3
In- och utg nedskrivningar -49,9
-49,9
0,0
0,0
					
Utgående avskrivningar
Redovisat värde
150,2
135,1
7,9
8,8
enligt plan
-194,5
-186,9
-9,8
-9,5
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Not 21 Pågående nyanläggningar
		Koncernen
2017
2016

Kraftverket
2017
2016

Ing anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar

37,3
49,5
-9,4

411,0
456,5
-4,2
-209,2

564,9
324,3
-7,2
-471,0

87,8
29,3
-79,8

Utg anskaffningsvärde
654,1
411,0
77,4
37,3
					
Redovisat värde
654,1
411,0
77,4
37,3

NOT 22

Andelar i koncernföretag

			
Kraftverket
			 2017
2016
In- och utgående anskaffningsvärde		

2 561,7 2 561,7

Redovisat värde			 2 561,7 2 561,7
		
RösträttsKapitalRedovisat värde
		
Org nr
Säte
andel %
andel %
2017
2016
Koncernföretag						
Skellefteå Kraft AB
556016-2561
Skellefteå
100
100
2 561,7
2 561,7
							
Indirekt ägda koncernföretag						
Skellefteå Kraft Elnät AB
556244-3951
Skellefteå
100
100
Energiservice AB
559028-4310
Skellefteå
100
100
Skellefteå Kraft Fibernät AB
559028-4104
Skellefteå
100
100 		
Skellefteå Kraft Service AB
556234-1643
Skellefteå
100
100 		
Skellefteå Kraft Energihandel AB
556022-6317
Skellefteå
100
100 		
Greenwind AB
556635-1069
Skellefteå
100
100
Skellefteå Kraft Industry Locations AB
559080-8092
Skellefteå
100
100
Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB
559118-2984
Skellefteå
100
100
Skellefteå Energiunderhåll HB
969663-7033
Skellefteå
50
50
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NOT 23

Andelar i intresseföretag

		
			

Koncernen
2017
2016

Ingående anskaffningsvärde			
561,0
Förvärv			 0,5
Återbetalning villkorat aktieägartillskott		
Resultatandel i intresseföretag			
6,5
Omklassificeringar			
24,7

542,2
16,7
-0,5
2,6
-

Utgående anskaffningsvärde			
592,7
561,0
							
Ingående nedskrivningar			
Årets reverseringar			
Årets nedskrivningar			

-508,0
-

-508,0
-

In- och utgående nedskrivningar		

-508,0

-508,0

Redovisat värde			

84,7

53,0

							
Org nr
Säte
Andel
Andel
Justerat
Årets
Redovisat värde
			
kapital %
röster %
EK1) resultat2)
2017
2016
Oy Alholmens Kraft AB
1102489-2 Jakobstad
24,9
24,9
91,9
-0,1
Norrlands Etanolkraft AB
556303-6986 Skellefteå
48,7
48,7
32,7
-14,1
Ackra Invest AB
556687-0845 Skellefteå
50,0
50,0
24,4
4,4
24,4
20,0
BlaikenVind AB
556043-1354 Skellefteå
84,8
50,0
17,6
2,0
17,6
15,5
Solberg Vindkraft AB
556769-7676 Skellefteå
50,0
50,0
16,6
0,0
41,3
16,6
GreenExergy AB
556138-0436 Skellefteå
28,0
28,0
0,8
0,0
0,8
0,8
Nordic Industry Locations AB
556884-1653 Skellefteå
50,0
50,0
0,3
0,0
0,5
Science City i Skellefteå AB
559006-5826 Skellefteå
49,0
49,0
0,1
0,0
0,1
0,1
Summa							
84,7
53,0
							
1)
Med justerat EK avses den ägda andelen av företagets egna kapital inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver.		
2)
Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandelen i årets förändring av			
obeskattade reserver.						
Anm: Uppgifterna avseende justerat eget kapital och årets resultat för Norrlands Etanolkraft AB avser år 2016. Koncernredovisningen
för NEKAB har upprättats enligt IFRS. 							
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NOT 24

Fordringar hos intresseföretag

Not 28

			
Koncernen
			 2017
2016

Kassa och bank

		Koncernen
2017
2016

Kraftverket
2017
2016

Kortfristig placering
191,4
231,2
191,4
231,2
Koncernkonto
Skellefteå kommun
14,9
20,4
14,9
20,4
Koncernkonto
Skellefteå Stadshus AB
1,0
1,1
Utgående anskaffningsvärde			
455,6
490,1
Kassa och bank, övrigt
23,0
102,3
					
Summa
230,3
355,0
206,3
251,6
Redovisat värde			
455,6
490,1
					
Samtliga företag i koncernen är anslutna till Skellefteå Stadshus
AB:s koncernkonto utom moderbolaget.
Ingående anskaffningsvärde			
490,1
Utlåning			 3,9
Amortering			 -5,6
Omklassificeringar			
-32,8

NOT 25

465,7
80,0
-20,8
-34,8

Andra långfristiga värdepappersinnehav

			
Koncernen
			 2017
2016
In- och utgående anskaffningsvärde		

8,4

Not 29

Eget kapital

8,4

Koncernen
I fria reserver ingår ackumulerade resultatandelar från intresse
företag med -71,7 (-78,1).					
Not 26 Andra långfristiga fordringar
			
Kapitalandelen av obeskattade reserver 78 % tillförs koncernens
		Koncernen
Kraftverket
eget kapital och resterande 22 % bokförs som uppskjuten skatte
2017
2016
2017
2016
skuld under avsättningar. Specifikation av koncernens obeskatt
Ing anskaffningsvärde
362,7
340,5
0,2
0,2
ade reserver framgår av not 30.					
			
Utlåning
11,9
25,8
Kraftverket			
Amortering
-0,3
-1,1
Avsättning till självfinansieringsfond görs för att medel ska kvarOmklassificeringar
-0,5
-2,5
hållas i verksamheten för investeringsändamål.			
Utg anskaffningsvärde
373,8
362,7
0,2
0,2
				
					
Driftfonden är avsedd för bidrag till inköp av reservkraft i händelse
Redovisat värde
373,8
362,7
0,2
0,2
av torrår.					
			
Årets förändring av fonderna inklusive avskrivningar utöver plan
uppgående till 2,0 (2,7) redovisas som bokslutsdisposition enligt
NOT 27 Förutbetalda kostnader och
not 13.					
upplupna intäkter
				
			
Koncernen
			 2017
2016
Förutbetalda kostnader			
Upplupna energiintäkter			
Övriga upplupna intäkter			
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42,8
318,2
12,8

33,3
313,1
25,7

Summa			 373,8

372,1
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NOT 30

Uppskjuten skatteskuld		

Koncernen							

Temporär

Uppskjuten

Uppskjuten

Obeskattade reserver							
Ackumulerade överavskrivningar						
942,2

-

942,2

Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark						
14,4
Obeskattade reserver i tidigare företagsförvärv				
0,5
Underskottsavdrag							

27,8

14,4
0,5
-

Delsumma								
Kvittning								

27,8
-27,8

957,1
-27,8

Redovisat värde								
		

929,3

							

NOT 31

skillnad

fordran

skuld

Avsättningar exklusive uppskjuten skatteskuld		

Koncernen					
		
Avsatt för
OmstrukÅterställelse

		

Ingående redovisat värde 2016
Förändring avsättningar

Efter-		
Garanti-

pensioner

turering

av torvtäkt

behandling
vindkraft

43,5
-10,3

0,3
-0,3

9,0
-

16,8
-

avsättning

Totalt

0,7
-

70,3
-10,6

Redovisat värde 2016
33,2
0,0
9,0
16,8
0,7
59,7
							
Ingående redovisat värde 2017
33,2
9,0
16,8
0,7
59,7
Förändring avsättningar
-3,8
1,9
-0,4
-2,3
Redovisat värde 2017

29,4

0,0

10,9

16,8

0,3

57,4

								
Kraftverket								
		
Avsatt för					
		
pensioner					
Ingående redovisat värde 2016
19,8					
Förändring avsättningar
-1,8
Redovisat värde 2016
18,0					
								
Ingående redovisat värde 2017
18,0					
Förändring avsättningar
-2,3
Redovisat värde 2017
15,7					
								
För pensionsutfästelser på pensioner upparbetade före 1996 sker utbetalning i Skellefteå Kraftverk. Ålders-			
pension fr o m 1996 har bortförsäkrats och ersatts med en årlig premie. Tryggande av pensioner fr o m			
1996 sker i bolagen. Utfästelser för åren 1996-2017 har väsentligen tryggats via premiebetalning. I kom-			
munal redovisning har pensionsavsättning t o m 1997 överförts till eget kapital och upptas inom linjen.			
Kraftverket tillämpar gängse redovisningsprinciper och redovisar årets förändring av pensionsskuld över			
resultaträkningen. Beräkning av pensionsförpliktelserna sker årligen utifrån försäkringstekniska grunder fram- 			
tagna av KPA. Under 2008 har en del av pensionskulden omvandlats till en försäkringslösning för personer			
födda 1943 och senare.							
Garantiåtaganden avser utförda projektarbeten.							
Återställelse av torvtäkt avser beräknad kostnad för att i framtiden återställa skogsareal som nyttjats för			
torvbrytning. Återställande beräknas ske inom en period av 1–25 år.					
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NOT 32

Övriga skulder till kreditinstitut

NOT 35

Koncernens långfristiga upplåning sker via en koncerngemensam
kredit hos Skellefteå Stadshus AB. Denna kredit består för respektive koncernföretag av en kontokredit som fastställes årsvis eller
vid behov. Skellefteå Stadshus AB garanterar koncernens kapitalförsörjning. Förfallotidpunkter för långfristig upplåning redovisas
gemensamt för samtliga koncernföretag eftersom enskild kapital
anskaffning för respektive bolag ej går att identifiera.
		
Koncernen
			 2017
2016
Koncernkontots förfallostruktur
(kapitalbindningen):
Förfallotidpunkt inom ett år från balansdagen
21%
Förfallotidpunkt 1–5 år från balansdagen		
62%
Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 17%

24%
61%
15%

			 100%

100%

Efter räkenskapsårets utgång har ett förvärv av Elverket i Vallentuna från Ellevio genomförts. Förvärvet trädde i kraft den 1 februari
och innebär att elhandelsaffärren växer med 21 000 nya företagsoch privatkunder.					

NOT 36

Övriga långfristiga skulder

			
Koncernen
			 2017
2016
Förskottsfakturerad anslutningsavgift
för vindkraftsanläggningar			
Övriga skulder			
Kortfristig del därav (förutbetald intäkt)		

76,2
42,7
-4,0

80,2
26,9
-4,0

Summa			 114,9

103,1

NOT 34

Spärrade medel som säkerhet för			
- balansansvar			
22,2
- kunder			
0,4
0,4
- leverantör			
101,5
Summa			

Koncernen
2017
2016
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna kostnader
energileveranser
Upplupen kostnad
kvotplikt elcertifikat
Upplupen kostnad
utsläppsrätter/miljöskatter
Upplupen fastighetsskatt
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Förutbetalda
kommunikationsintäkter
Övriga förutbetalda intäkter
Summa
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Kraftverket
2017
2016

41,3
20,8

40,8
20,7

-

-

30,4

31,5

-

-

64,7

93,7

-

-

1,3
64,6
34,1
1,2

2,9
82,8
27,6
1,1

64,6
1,3
-

82,8
1,5
-

11,4
3,1

10,7
4,8

-

-

272,9

316,6

65,9

84,3

22,6

101,9

Eventualförpliktelser

			
2017

2016

Forsmark, kärnavfallsfonden			
170,3
Oy Alholmens Kraft AB:s skulder			
714,8
Garantiförbindelser i dotterbolag			
1,3
Garantiförbindelse Affärsverket Svenska Kraftnät
Villkorade näringsbidrag IT-projekt		
1,3
Borgen till förmån för intresseföretag		
237,5
Övrigt			 0,1

170,3
783,7
1,3
17,0
1,0
237,5
0,1

Summa			

NOT 38

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter

			
Koncernen
			
2017
2016

Koncernen har en outnyttjad kreditlimit på 869,1 (741,2).
Motsvarande belopp i Kraftverket är 0,0 (0,0).			
NOT 37
		

NOT 33

Väsentliga händelser efter balansdagen

1 125,3 1 210,9

Koncernens närståenderelationer

Under räkenskapsåret har följande väsentliga transaktioner ägt
rum mellan Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun:			
				
• Försäljning till Skellefteå kommun uppgick till ca 2,1 % (3,8) av
den totala omsättningen.					
		
• Räntekostnader från Skellefteå Stadshus AB uppgick till 93,4 %
(99,2) av totala räntekostnader.					
		
• Av låneskulden avser 100 % (100) nyttjad kredit från Skellefteå
Stadshus AB. På Skellefteå Stadshus AB:s koncernkonto fanns
per balansdag ett tillgodohavande på 1,0 (1,1).			
				
• På Skellefteå kommuns koncernkonto fanns per balansdagen
14,9 (20,4).					
		
• Bland rörelsefordringar och rörelseskulder var kommunens
andel cirka 2,6 % (1,0) respektive 0,9 % (0,6).			
				
• Till kommunens övriga verksamheter har bidrag lämnats med
84,0 (122).					
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
UR RESULTATRÄKNINGEN, MNKR										
Nettoomsättning
Kostnader inkl övriga rörelseposter
Avskrivningar

3 464,9
-2 582,3
-545,4

3 369,3
-2 530,1
-402,6

3 458,5
-2 594,6
-372,8

3 800,1 4 249,8 4 606,5
-2 949,8 -3 367,6 -3 492,2
-364,6
-555,6
-451,7

5 139,5
-4 110,0
-514,2

4 541,3 3 618,8 3 626,5
-3 510,3 -2 684,4 -2 544,0
-326,2
-407,6
-350,2

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

337,2

436,6

491,1

485,7

326,6

662,6

515,3

704,8

526,8

732,3

Finansiella intäkter m m
Finansiella kostnader

29,9
-78,1

36,0
-87,6

255,2
-97,5

26,4
-112,7

-54,0
-116,0

48,5
-112,3

30,9
-117,3

-62,0
-113,7

23,4
-115,4

40,7
-151,2

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

289,0

385,0

648,8

399,4

156,6

598,8

428,9

529,1

434,8

621,8

Koncernbidrag
Skatter

-6,4
-42,8

-71,9

-42,8

-39,1

-7,3
-16,3

63,2

-19,3

-82,2

-75,5

-8,0

ÅRETS RESULTAT

239,8

313,1

606,0

360,3

133,0

662,0

409,6

446,9

359,3

613,8

UR BALANSRÄKNINGEN, MNKR										
Immateriella anläggningstillgångar
2,4
24,6
0,0
3,5
8,0
148,6
159,9
168,7
156,4
161,7
Materiella anläggningstillgångar
9 295,1
9 232,8 9 237,9 8 871,9 8 527,5 8 054,1 7 769,7 7 357,5 7 071,8 6 858,7
Finansiella anläggningstillgångar
922,5
914,3
848,9
827,6
750,2
851,5
616,5
523,0
768,7
678,3
Kortfristiga fordringar och lager
806,1
839,4
872,0
939,7
880,8 1 071,5 1 043,6 1 312,7
985,2 1 070,9
Likvida medel och placeringar
230,3
355,0
417,1
426,7
483,9
379,0
132,1
51,8
17,4
23,6
SUMMA TILLGÅNGAR

11 256,4

11 366,1 11 375,9 11 069,4 10 650,4 10 504,7

9 721,8

9 413,7

8 999,5

8 793,2

Eget kapital
5 720,5
5 662,6 5 497,4 5 085,4 4 936,1 4 993,6 4 539,8 4 326,7 4 123,3 3 939,7
Räntebärande långfristiga skulder										
och avsättningar
3 777,8
3 908,6 3 913,4 4 303,2 4 010,2 3 816,4 3 456,6 2 776,2 2 916,8 2 640,2
Ej räntebärande långfristiga skulder										
och avsättningar
1 072,3
1 016,1
932,3
905,9
850,8
842,0
875,7
800,6
726,7
656,9
Räntebärande kortfristiga skulder
0,0
0,0
6,1
0,0
5,4
0,0
5,0
643,1
573,1
833,1
Ej räntebärande kortfristiga skulder
685,8
778,8 1 026,7
774,9
847,9
852,7
844,7
867,1
659,6
726,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 256,4

11 366,1 11 375,9

11 069,4 10 650,4 10 504,7

9 721,8

9 413,7

8 999,5

8 795,9

NYCKELTAL										
Avkastning på eget kapital
(före skatt), %
5,1
6,9
12,3
8,0
3,2
12,6
9,7
12,5
10,8
16,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %
3,9
5,0
7,9
5,6
3,1
8,5
6,9
8,4
7,3
10,7
Avkastning på totalt kapital, %
3,2
4,2
6,6
4,7
2,6
7,0
5,7
7,0
6,2
9,0
Rörelsemarginal, %
9,7
13,0
14,2
12,8
7,7
14,4
10,0
15,5
14,6
20,2
Nettomarginal, %
8,3
11,4
18,8
10,5
3,7
13,0
8,3
11,7
12,0
17,1
Soliditet, %
50,8
49,8
48,3
45,9
46,3
47,5
46,7
46,0
45,8
44,8
Självfinansieringsgrad, %
96,4
125,2
88,7
76,5
69,7
112,7
81,9
106,1
124,6
88,2
Räntetäckningsgrad, gånger
4,7
5,4
7,7
4,5
2,4
6,3
4,7
5,7
4,8
5,1
Skuldsättningsgrad, gånger
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
Kapitalomsättningshastighet, gånger
0,36
0,35
0,37
0,41
0,48
0,55
0,65
0,59
0,48
0,50
ÖVRIGA UPPGIFTER, MNKR										
Sysselsatt kapital
9 498,3
9 571,2 9 416,9 9 388,6 8 951,7 8 810,0 8 001,4 7 746,0 7 613,2 7 413,0
Nettoinvesteringar i anläggningar
623,4
410,1
900,3
721,2
898,3
726,4
921,6
681,4
614,4
815,6
Nettoinvesteringar i aktier
0,5
41,3
0,0
0,0
0,0
1,8
4,0
49,7
3,3
112,1
Bidrag till kommunens
övriga verksamheter
226,5
220,0
220,0
211,0
215,0
205,0
196,0
180,0
170,0
153,0
Anmärkning: Åren 2008 till 2012 ovan har inte räknats om enligt K3.
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Definitioner
Avkastning på eget kapital
(före skatt):

Resultat efter finansiella poster
x 100
Årsgenomsnitt av eget kapital
Syfte: Visar hur företaget förräntat ägarens kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader
x 100
Årsgenomsnitt av eget kapital och räntebärande skulder
Syfte: Visar hur företaget förräntat det kapital som ägare och långivare ställt till förfogande.
Avkastning på totalt kapital:

Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader
x 100
Årsgenomsnitt av balansomslutningen
Syfte: Visar hur företaget förräntat samtliga tillgångar.

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat
x 100
Nettoomsättning
Syfte: Visar hur stor del av försäljningen som finns kvar för att täcka räntor, skatt och vinst.

Nettomarginal:

Resultat efter finansiella poster
x 100
Nettoomsättning
Syfte: Visar hur stor del av försäljningen som finns kvar för att täcka skatt och vinst.

Soliditet:

Eget kapital
x 100
Balansomslutningen
Syfte: Visar företagets betalningsförmåga på längre sikt.

Självfinansieringsgrad:

Resultat efter finansiella poster exkl resultatandel +
avskrivningar + nedskrivningar - utbetalt till ägaren
x 100
Nettoinvesteringar i anläggningar och aktier
Syfte: Visar hur årets egna medel efter utdelning till ägaren bidrar till finansiering
av investeringar.

Räntetäckningsgrad:

Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader
Finansiella kostnader
Syfte: Visar hur stor vinsten är i förhållande till räntebetalningarna.

Skuldsättningsgrad:

Räntebärande skulder
Eget kapital
Syfte: Visar relationen mellan lånat och eget kapital och därmed företagets finansiella styrka.

Kapitalomsättningshastighet:

Nettoomsättning
Årsgenomsnitt av sysselsatt kapital
Syfte: Visar hur mycket räntebärande kapital som omsättningen kräver eller hur
kapitalintensiv verksamheten är.
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Styrelse

Styrelsen för Skellefteå Kraft AB 2016
Alf Marklund, Conny Sandström, Susann Klippmark,
Annica Bray, Lars-Håkan Lindberg, Nils E Vesterberg,
Ingegerd Saarinen, Rickard Carstedt och Glenn Wikman.
Adjungerande fackliga representanter: Emma Häggmark,
Roger Östman, Robert Ignberg och Micael Nordlund.

Alf Marklund
Ordförande

Conny Sandström
Vice ordförande
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Koncernledning
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Hans Kreisel
Koncernchef

Seved Lycksell
Affärsområdeschef
Produktion

Christoffer Svanberg
Affärsområdeschef
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Eva Axelsson
Affärsområdeschef
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Joachim Nordin
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Eva Lindberg
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Ida Lindquist
Sekreterare

Patrik Grantås
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