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Vi kan konstatera att Tekniska verken-koncernen under 2017, 
återigen levererar ett mycket gott resultat. Vårt kassaflöde är 
starkt vilket ger möjlighet till fortsatt viktiga investeringar 
och innovationer för framtiden.
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ÅRSREDOVISNING

Års- och koncernredovisningen är genomgå-
ende uttryckt i miljoner kronor (mnkr) om inte 
annat särskilt anges. Belopp inom parentes 
avser jämförelsevärde för motsvarande period 
föregående år. Om inte annat särskilt framgår 
av text eller tabeller så avser alla siffror den 
konsoliderade Tekniska verken-koncernen.
 Tekniska verken i Linköping AB 
(publ) upprättar från och med 2017 en 
särskild Hållbarhetsredovisning i en-
lighet med årsredovisningslagens krav. 
Hållbarhetsredovisningen hålls tillgänglig på 
bolagets hemsida www.tekniskaverken.se.
    
VERKSAMHETEN

Tekniska verken i Linköping AB (publ), 
organisationsnummer 556004-9727 med säte 
i Linköping, är moderföretag i en koncern som 
erbjuder varor och tjänster inom produktion 
och distribution av el, elhandel, fjärrvärme, 
fjärrkyla, biogas, biogödsel, bredband, vatten, 
avlopp, avfallshantering, belysning och till 
dessa områden tillhörande tjänster.   
 Koncernens olika verksamhetsområden 
är i flera fall en viktig del av vardagen för 
medborgarna i  regionen och utgör grunden i 
ett modernt samhälles infrastruktur. Tekniska 
verken-koncernen ska erbjuda produkter och 
tjänster till attraktiva priser, med god leverans-
säkerhet och med beaktande av miljö- och 
klimataspekter. Uppdraget är därmed fokuserat, 
men inte avgränsat, till att tillhandahålla och 
utveckla ledningsbunden infrastruktur och 
energilösningar för den resurseffektiva regionen. 
Bolagets vision lyder ”Vi ska bygga världens 
mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses 
som ett samlat uttryck för att förverkliga de 
olika delar i ägarmålen som kommunicerats till 
bolaget.

Bolaget eftersträvar hög grad av profes-
sionalism i sitt agerande gentemot kunder, 
leverantörer, ägare och andra intressenter. 
Koncernens marknadsstrategi eftersträvar 
att kunna erbjuda kunden ett intressant och 
relevant erbjudande i varje kundsituation. 
Koncernens arbete präglas i hög grad av trans-
parens i syfte att möta koncernens kärnvärden 
– Drivande – Positiva – Trovärdiga.  
   
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN
Tekniska verken i Linköping AB (publ) ägs 
ytterst av Linköpings kommun via holdingbo-
laget Linköpings Stadshus AB (publ). 

Tekniska verken-koncernen består av 
moderföretaget och 17 dotter- och dotterdot-
terföretag samt sex intresseföretag. 

Koncernens verksamheter är i många delar 
direkt eller indirekt påverkade av förhållanden 
utanför bolagets kontroll, så som väderförhål-
landen med temperatur, nederbörd och vind. 
Flera verksamheter återfinns i en kraftigt reg-
lerad marknad varför också betydelsen av och 
osäkerheten kring politiska beslut påverkar 
koncernen påtagligt. 
 

BOLAGSSTYRNING
Styrning av koncernens samlade verksamheter 
sker genom styrelser i respektive koncern-
företag samt från moderföretagets styrelse och 
koncernledning. Moderföretagets verksamhet 
spänner över ett flertal verksamhetsområden 
och har för styrning indelats i affärsområden 
med egna internstyrelser för att stärka styrningen 
i bolagsliknande former.    
 
Styrelsen
Styrelsen för moderföretaget, Tekniska 
verken i Linköping AB (publ), består av nio 
ordinarie ledamöter med nio suppleanter. 
Samtliga ledamöter och suppleanter utses 
ytterst av kommunfullmäktige i Linköping, 
men tillsätts formellt på företagets årsstämma. 
Även om årsstämman formellt utser styrelse-
ledamöterna varje år så väljs styrelseledamöterna 
och suppleanterna i praktiken normalt för 
samma tidsperiod som gäller för de allmänna 
valen. Vid styrelsemöten deltar vd, koncern-
ledning samt sex personalrepresentanter. 
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning 
i enlighet med aktiebolagslagen och erhållna 
ägardirektiv. Årligen upprättas också en  
instruktion till vd. 
 Styrelsen fastställer också årligen en 
mötesplan samt en planerings- och rapport-
plan för styrelsemöten. Styrelser i helägda 
dotterföretag tillsätts efter godkännande av 
kommunfullmäktige i Linköping. Samtliga 
bolags styrelseledamöter väljs normalt vid 
respektive företags årsstämma. I dotter- 
företag är styrelseledamöter och suppleanter 
normalt tjänstemannatillsatta. I mars 2017 
avhölls en extra bolagsstämma för att välja 
in en ny ledamot i styrelsen efter ordförande 
Nils Hillerbrands avgång på egen begäran av 
personliga skäl. Vid det efterföljande  
konstituerande styrelsemötet utsågs nyinvalda 
ledamoten Rebecka Hovenberg till styrelsens 
ordförande. 
 Styrelsen för Tekniska verken i Linköping 
AB (publ) sammanträdde, utöver vid två 
konstituerande sammanträde efter extra 
bolagsstämma och årsstämma, vid 12 proto-
kollförda tillfällen under 2017. Vid dessa möten 
informerades alltid styrelsen om koncernens 
och moderföretagets verksamhetsutveckling,
finansiell utveckling och finansiell ställning. 
Till följd av under 2017 inledd rekrytering av ny 
verkställande direktör efter Anders Jonsson, 
som planenligt avgår med pension, har något 
fler sammanträden än normalt avhållits.
 Under 2017 offentliggjordes två tertial-
rapporter, en bokslutskommuniké för 2016 
samt årsredovisning för 2016. Styrelsen deltog 
aktivt i framtagande av koncernens strategiska 
plan. Styrelsen godkänner årligen koncernens 
affärsplan, finansiell flerårsplan samt ettårs-
budget. Utöver de protokollförda styrelse-
mötena har styrelsen också genomfört ett 
flertal styrelseseminarier och referensbesök på 
anläggningar för koncernens verksamheter. 
    

Styrelsens internkontroll
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets 
internkontroll. Styrelsen har inom sig utsett 
två  ledamöter att utgöra styrelsens intern-
kontrollgrupp. Styrelsens internkontrollgrupp 
upprättar årligen en internkontrollplan som 
styrelsen fastställer. Resultatet av arbetet, som 
är i linje med internkontrollplanen, rapporteras 
minst en gång per år till styrelsen. Styrelsen 
kan när som helst besluta om nödvändiga 
internkontrollmoment eller genomföra 
övervakande kontroller för att säkerställa att 
beslutad internkontroll implementeras och/
eller efterlevs. Gentemot styrelsen är alltid vd 
ytterst ansvarig.    

Ägarstyrning och ägarmål
Linköpings kommun utfärdar årligen 
”Gemensamt ägardirektiv” till samtliga 
kommunalt ägda företag i Linköping samt 
”Särskilt ägardirektiv” till Tekniska verken i 
Linköping AB (publ). Direktiven reglerar vilka 
frågor som styrelsen eller företagsledningen 
ska föra till ägaren för möjlighet att yttra sig 
eller att fatta beslut om. Ärenden som ska lyftas 
till kommunfullmäktige kan gälla större förvärv 
eller avyttringar, större verksamhetsförändringar 
och styrelseförändringar i dotterföretag. 
Ägaren fastställer också finansiella mål eller 
restriktioner. I samband med årsstämman 
2017 meddelades att ägardirektiven från 2016 
kvarstår oförändrade. Koncernens finansiella 
mål anges nedan:   

Koncernen Ägarmål 2017 2016
Soliditet, % > 30 49 49
Avkastning på totalt 
kapital, % *)

> 6 7 8

Operativt kassa- 
flöde mnkr**) 

> 0 397 409

Utdelning mnkr ***) 187 187 187
*) Ägarmålet är uttryckt som ett snitt över en flerårsperiod.
**) Intern definition: Resultat efter finansnetto + återförda 

avskrivningar - investeringar - utdelningsbetingat 
koncernbidrag.

***) Utdelningen utgår i form av utdelningsbetingat kon-
cernbidrag.

De finansiella målen eller restriktionerna 
som ägaren har uttryckt har under de senaste 
åren uppfyllts. Styrelsen och företagsledningen 
upprättar årligen en rapport till Linköpings 
kommunfullmäktige över hur ägardirektiven 
har följts under året. Rapporten utgör en 
viktig del i de av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorernas granskning av kon-
cernens efterlevnad av ägardirektiven och 
det kommunala uppdraget. Rapport för 2017 
avlämnades till kommunen i januari 2018. 
 Företagsledningen och styrelsens presi-
dium sammanträder normalt två gånger per år 
med bolagets lekmannarevisorer. Linköpings 
kommuns revisionskontor biträder lekman-
narevisionen i planering, genomförande av 
överläggningar och granskningar samt i deras 
uppdrag som lekmannarevisorer. Vid möte med 
lekmannarevisorerna deltar därför normalt 
även kommunrevisorn.   
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Koncernledning 
Koncernledningen utgörs av vd, vice vd, eko-
nomi- och finansdirektör, HR-direktör, teknisk 
direktör, marknadsdirektör och chef för IT och 
verksamhetsutveckling. Koncernledningen 
sammanträder normalt två gånger per månad. 
En gång per månad utökas gruppen med 
samtliga bolags- och affärsområdeschefer. 
Inom respektive dotterbolag och i koncernens 
affärsområden återfinns ledningsgrupper för 
respektive verksamhet.

Under 2017 inledde styrelsen ett arbete med 
att finna ersättare till nuvarande verkställande 
direktör och koncernchef Anders Jonsson. 
Jonsson slutar sin anställning under 2018 för att 
planenligt avgå med pension. I december 2017 
offentliggjordes att Charlotta Sund tillträder 
som verkställande direktör under våren 2018.

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR
I maj 2017 förvärvade Tekniska verken i 
Linköping AB (publ) aktiemajoriteten i Mjölby-
Svartådalen Energi AB. Tekniska verken ägde 
före förvärvet cirka 35 procent av såväl aktier 
som röster. Motala kommun var tidigare inne-
havare av 10 procent av aktierna och Mjölby 
kommun innehavare av cirka 55 procent av 
aktierna. Tekniska verken förvärvade samtliga 
aktier från Motala kommun och cirka sex 
procent av Mjölby kommuns aktieinnehav. Efter 
förvärvet är Tekniska verken majoritetsägare 
med 50,9 procent av aktierna och Mjölby kom-
mun kvarstår som stor ägare med 49,0 procent 
av aktierna. Tekniska verkens samlade likvid 
för aktieförvärven uppgick till 53 mnkr. 
 Tekniska verken i Linköping AB såväl 
som Mjölby-Svartådalen Energi AB har 
haft aktieägande i ett antal gemensamma 
bolag. Genom Tekniska verkens förvärv av 
majoriteten i Mjölby-Svartådalen Energi har 
koncernredovisningsmässigt även majoritet i 
korsägda bolag uppkommit i Bixia ProWin AB 
med dotterbolag och Vävinge Vind AB. 
 Under året avyttrades den 40 procentiga 
minoritetsposten i Västervik Biogas AB till 
Västervik kommun. 
 Mot slutet av året ökade aktieinnehavet 
i Efo AB, ett branschsamverkande bolag för 
bränsleanskaffning. Till följd av att en delägare 
lämnade bolaget och dennes aktier fördelades 
proportionellt till övriga aktieägares innehav 
ökade Tekniska verkens innehav från 18,7 pro-
cent till 21,1 procent varvid bolaget definieras 
som intressebolag. Den finansiella effekten för 
koncernen är försumbar. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017
Den enskilt största väsentliga händelsen under 
2017 var förvärvet av majoritetspost i Mjölby-
Svartådalen Energi AB som nämnts ovan.
 Verksamhetsmässigt har stor del av året 
präglats av ovanligt låg nederbördsmängd 
och låga vattenflöden. Under årets tre första 
kvartal var vattennivåerna i de flesta vatten-
drag och sjöar mycket under normala nivåer. 
Detta har påverkat koncernens produktion av 
el från förnybara källor negativt. Under de 
två senaste åren har produktionsförlusten 
motsvarat ett helt års elproduktion från 
vattenkraften. Tekniska verken eftersträvar 

alltid att följa gällande lagar och regler vilket 
medfört vattenreglering med stor miljöhänsyn 
inom gällande ramar. Trots minimitappning för 
elproduktion skapade den uteblivna neder- 
börden och naturligt minskade vattennivåer 
oönskade effekter på flera platser i naturen.
 Befintlig vindkraft inom koncernen har 
haft ett vindmässigt gynnsamt år. Relevant 
vindindex uppgick till cirka 116 procent mot 
ett normalår. Prisnivån på den producerade 
elen var fortsatt en utmaning för att nå en 
acceptabel lönsamhet.
 Medeltemperaturen i Tekniska verkens 
huvudsakliga verksamhetsområde har under 
året varit högre än normalt vilket resulterat i 
att energi- och effektbehoven varit lägre än 
ett så kallat normalår, men något högre än för 
2016.
 Under sommaren togs en generator för 
elproduktion ur drift på grund av en skada på 
rotorn. Detta har medfört att den aktuella tur-
binen inte har kunnat producera någon el un-
der andra halvåret 2017. Produktionsbortfallet 
bedöms motsvara ett resultat om 20 mnkr. 
Den skadade rotorn har därutöver medfört en 
engångskostnad om cirka 18 mnkr som belastat 
årets resultat.
 Under verksamhetsåret fortsatte de 
fleråriga juridiska processerna gällande 
intäktsramarna för landets och koncer-
nens elnätsverksamheter.  Kammarrätten i 
Jönköping beslutade under året att inte ge 
Energimarknadsinspektionen prövnings-
tillstånd avseende överklagandena av i diskont- 
eringsräntan (WACC, Weighted Average Cost 
of Capital) ingående komponenter för perioden 
2016-2019. Detta innebär att Förvaltningsrättens 
dom från december 2016 består. I den överkla-
gan gällande tillgodoräknande av justering av 
kapitalbas avseende perioden 2012-2015, som 
gjordes av bolaget, dömde Förvaltningsrätten 
i Linköping till elnätsbolagens fördel. 
Energimarknadsinspektionen överklagade i sin 
tur detta beslut och Kammarrätten beviljade 
prövningstillstånd i ärendet. Den rättsliga 
processen fortgår under 2018. 
 Som del i Tekniska verkens arbete att 
utveckla såväl produkter som tjänster har nya 
lösningar för tillhandahållande av lednings-
bunden infrastruktur i en kulvertlösning tagits 
fram i samarbete med extern affärspartner. 
Under Linköpings Bo - samhällsexpo 2017 
genomförde Tekniska verken uppskattade 
evenemang i utställningen Drivkraft. Här 
förevisades infrakulverten, hölls seminarier om 
energibolagens roll i den smarta staden och 
visades Multihuset Flustret – för både bilar och 
bin – som Tekniska verken varit aktivt invol-
verad i med tekniska lösningar och laddinfra-
struktur för elfordon.
 Under året invigde dotterbolaget Svensk 
Biogas i Linköping AB en ny kompressorstation 
i Västervik som förser såväl bolagets publika 
tankstation som den lokala bussdepån för 
kollektivtrafik med biogas. Generellt sjönk 
marknadens efterfrågan på svenskprodu-
cerad biogas något under året, jämfört med 
2016. En bidragande orsak var att importerad 
dansk biogas har erhållit dubbla stöd genom 
produktionsstöd i Danmark och skattebefrielse 

i Sverige.  Det har också inneburit en stark 
prispress på biogas.
 I september invigdes Sveriges första 
fullskaleanläggning för rening av läkemedels- 
rester i avloppsvatten i Linköping. Tekniska 
verkens anläggning rönte stor uppmärksamhet 
nationellt för såväl innovativ utveckling som 
miljönytta.
 Bredbandsmarknaden är fortsatt expansiv. 
Efterfrågan är fortsatt hög inom de flesta
marknadssegmenten. Det är nya kunder som 
efterfrågar fiberanslutning men det är också 
befintliga kunder som efterfrågar tjänster med 
högre kapacitet, såväl privat- som företags- 
kunder. Under året vann dotterbolaget Utsikt 
Bredband upphandling med Katrineholms 
kommun för bredbandsutbyggnad på 
Katrineholms landsbygd. Kommunen delfinan- 
sierar utbyggnaden och uppdraget omfattar 
att erbjuda 95 % av byggnaderna fiberanslut-
ning. Arbetet med att bygga fibernätet är i 
full gång och ska vara klart under 2018. Utsikt 
Bredband köpte mot slutet av året ett lokalt 
mindre fibernät av BoreNet AB som fortsatt 
kommer att finnas som en av tjänsteleverantö- 
rerna i nätet.
 Koncernens elhandelsverksamhet drivs 
av dotterbolaget Bixia AB. Prisbilden på 
marknaden har under 2017 varit jämnare än 
de senaste åren och något högre än under 
2016. Elhandelsmarknaden präglas av stark 
konkurrens. Produkten Bixia Nära som står för 
närproducerad el har varit framgångsrik och 
bidrar till ökad kundlojalitet och medvetna 
miljöval.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT 
Koncernens intäkter var på en i princip oför-
ändrad nivå 2017 jämfört med helåret 2016 och 
uppgick till 4 839 mnkr (4 867). Av de totala 
intäkterna svarade nettoomsättning exklusive 
punktskatter för 4 652 mnkr att jämföra med  
4 640 mnkr för 2016. 
 Prissättning för fjärrvärme och fjärrkyla 
sker i samverkan med kunder i den så kall-
lade Prisdialogen. För 2017 genomfördes i 
Linköping prishöjning på fjärrvärme med 1,3 
procent vilket godkändes i Prisdialogen. För el-
nätet genomfördes en prisökning på 4 procent 
på löpande avtal. Prisnivån på huvuddelen av 
koncernens produkter och tjänster är fortsatt 
under eller mycket under riksgenomsnittet. I 
flera delar bland landets lägsta. Detta ansluter 
väl till av ägaren uttryckt ägardirektiv.

Under året har de ovanligt låga nederbörds- 
mängderna och låga vattennivåer påverkat 
intäkterna negativt liksom den rotorskada som 
förhindrat elproduktion i en generator under 
andra halvåret.

Rörelseresultatet före avskrivningar 
(EBITDA) uppgick till 1 338 mnkr (1 330). Det är 
den högsta nivån som företaget noterat.

Årets av- och nedskrivningar uppgick till 
-653 mnkr (-603). Ökningen är hänförlig till såväl 
genomförda nyinvesteringar som konsoli- 
dering av under året förvärvade verksamheter.

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 
685 mnkr (727), en minskning med sex procent.
Produktionsbortfallet av el till följd av den 
skadade rotorn uppgick till omkring 20 mnkr 

samtidigt som resultatet har belastats med en 
engångskostnad för rotorn uppgående till 18 
mnkr. Föregående år gottskrevs resultatet med 
positiva lageromvärderingseffekter på olja 
med 35 mnkr. För 2017 begränsades effekten 
till 3 mnkr.

Resultat från finansiella intäkter och kost-
nader förbättrades till -49 mnkr mot -56 mnkr 
föregående år. Koncernens fortsatt positiva 
kassaflöde har bidragit till den lägre finans- 
ieringskostnaden. Finansiering skedde till såväl 
rörliga som fasta räntor. Den genomsnittliga 
kostnaden för lånat kapital (ränta och andra 
avgifter) uppgick under 2017 till 2,75 procent 
mot 3,25 procent föregående år.

Resultat efter finansiella poster uppgick 
till 636 mnkr (671). I likhet med föregående år 
påverkades resultatet av såväl positiva som 
negativa poster av engångskaraktär. Betydande 
engångsposter och resultat exklusive engångs-
poster illustreras i tabellen nedan:

Mnkr 2017 2016 Förändring

Resultat efter finansiella 
poster 636 671 -35

Betydande engångsposter:
Nedskrivningar:
- Moderbolaget, vattenkraft, 
avfallsbehandling mm -15 -24 9
- Vindkraft -7 -3 -4
Lageromvärdering olja mm 3 35 -32
Försäkringsersättningar inkl ränta 2 44 -42
Engångskostnad rotor -18 0 -18
Ersättning FORA 0 4 -4
Deponiskatt 2 -11 13
Summa engångsposter -33 45 -78

Resultat efter finansiella 
poster, före engångsposter 669 626 43

Justerat för poster av engångskaraktär såväl 
2017 som 2016 uppgick justerat resultat efter 
finansiella poster till 669 mnkr (626), en 
ökning med 7 %. Under 2017 har därutöver 
produktionsbortfallet på vattenkraftsproduk-
tionen på grund av låga vattenflöden bedömts 
uppgå till omkring 40 mnkr och produktions-
bortfallet av el till följd av rotorskada till 20 mnkr.

INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH  
FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens balansomslutning uppgick vid 
årets slut till 10 093 mnkr att jämföra med 
9 141 mnkr vid årets början. Ökningen är i 
allt väsentligt ett resultat av det under 2017 
genomförda förvärvet av aktiemajoriteten i 
Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Under året uppgick koncernens netto-
investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar till 681 mnkr (609). 
Därutöver har materiella och immateriella 
anläggningstillgångar under året ökat med 
1 019 mnkr som följd av konsolidering av 
nytillkomna dotterbolag – främst Mjölby-
Svartådalen Energi AB. Under året invigdes 
investeringen i Sveriges första fullskale- 
anläggning för rening av läkemedelsrester i 
avloppsvatten i Linköping.

Efterfrågan på fiberutbyggnad är stor. Under 
året ökades investeringstakten påtagligt i 
fortsatt fiberutbyggnad och uppgick totalt till 
176 mnkr (93).

Nettokassaflödet från den löpande verksam-

heten uppgick till 1 275 mnkr (1 266). Koncernens 
operativa kassaflöde, det vill säga kassaflöde 
efter investeringsverksamheten, uppgick till 
676 mnkr (659).

 Koncernens låneskuld, inklusive check-
räkningskredit, uppgick till 2 091 mnkr (1 924) 
och utgjordes av 30 (36) procent certifikat, 51 
(38) procent bilaterala lån och 19 (26) pro-
cent obligationer. Certifikaten, som till sin 
natur är kortfristiga, täcks helt av bakomlig-
gande lånelöften. Bolaget hade inga lån med 
kommunal borgen. Under 2017 ansökte och 
beviljades Linköpings kommun medlemskap 
i Kommuninvest. Som följd av detta ska de 
kommunalt ägda bolagen inom Linköpings 
kommun vid nytecknande av lån, teckna dessa 
med kommunal borgen.

Koncernens nettoskuld ökade något under 
året till 1 577 mnkr (1 327), en ökning med 250 
mnkr. Nettoskulden ökade med omkring 529 
mnkr till följd av förvärvad nettoskuld i under 
året förvärvade verksamheter – främst Mjölby-
Svartådalen Energi AB. Exklusive den förvärvade 
nettoskulden reducerades koncernens övriga 
nettoskuld under året med 279 mnkr. 
 
Nettoskuldens utveckling:

Mnkr 2017 2016 2015 2014 2013
(+) Räntebärande skulder 2 092 1 924 2 300 2 470 2 283
(-) Räntebärande tillgångar 515 597 548 775 747
(=) Nettoskuld 1 577 1 327 1 752 1 695 1 536
(-) Under året  

förvärvad nettoskuld 529 0 0 0 0
(=) Nettoskuld justerad för  

förvärvad nettoskuld 1 048 1 327 1 752 1 695 1 536
 
Nettoskuldsättningsgraden ökade något till 
0,32 gånger mot 0,30 gånger föregående år. 
Räntetäckningsgraden fortsatte att stärkas till 
13,5 gånger (11,0).  
 Det egna kapitalet ökade med 499 mnkr 
och uppgick till 4 942 mnkr (4 443) inklusive 
minoritetsintresse. Betydande del av ökningen 
är hänförlig till koncernredovisningsmässiga 
effekter där tidigare intressebolag efter förvärv 
konsolideras som dotterbolag. Soliditeten för 
koncernen ökade något till 49,0 procent (48,6).

Under året höjdes Tekniska verkens 
kreditvärdighet till A+ av S&P Global Ratings 
(tidigare Standard & Poor´s). Sedan 2004 er-
håller Tekniska verken officiell kreditvärdering 
av S&P. Tekniska verkens syfte med kreditvär-

deringen är att påvisa koncernens långsiktiga 
finansiella stabilitet och styrka samt koppling-
en till en stark ägare. Ett gott kreditbetyg ska 
öka koncernens konkurrenskraft på kredit-
marknaden och skapa bredare tillgång till 
finansiering samt påverka prisbilden på lånat 
kapital positivt. 

Kreditvärderingen sedan start 2004 framgår 
nedan: 

Lång rating Kort rating

2004 – 2008                 A- A2

2009 – 2016                 A   A1

2017                 A+ A1
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FLERÅRSÖVERSIKT

Koncernen 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning exkl. punktskatter 4 652 4 640 4 496 4 700 4 975
Rörelseresultat 685 727 478 434 580
Resultat efter finansiella poster 636 671 410 358 503
Balansomslutning 10 093 9 141 8 959 8 969 8 409
Eget kapital 4 942 4 443 4 095 3 998 3 514
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 325 1 402 1 177 863 1 117
Soliditet, % 49 49 46 45 42
Avkastning på eget kapital, % 14 16 10 10 15
Avkastning på totalt kapital, % 7 8 5 5 7
Antal anställda, st 875 837 859 847 915

Moderföretaget 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning exkl. punktskatter 2 060 2 107 1 930 1 951 1 876
Rörelseresultat 417 463 147 282 327
Resultat efter finansiella poster 398 435 108 234 273
Balansomslutning 7 235 7 129 7 190 7 190 6 541
Eget kapital 1 235 1 068 967 994 414
Soliditet, % 51 48 44 43 38
Antal anställda, st 575 530 523 509 530

KÄNSLIGHETSANALYS
Känslighetsanalysen ger en indikativ bild 
av delar av den volym-, pris- och kostnads-
relaterade resultatpåverkan på koncernen 
som kan beräknas för ett normalår i ett kort 
perspektiv, det vill säga i första hand inom 
års- och säsongsvariationer.

Pris, intäkt fjärrvärme +/- 5 % +/- 70 mnkr

Volym, fjärrvärme +/- 5 % +/- 0 mnkr
Pris, elnät +/- 5 % +/- 25 mnkr
Volym, elnät +/- 5 % +/- 12 mnkr
Pris, el (handel) +/- 5 % +/- 10 mnkr
Volym, el (handel) +/- 5 % +/- 11 mnkr
Pris, intäkt producerad 
el, spot +/- 5 % +/- 9 mnkr
Volym, avfall för  
förbränning +/- 5 % +/- 12 mnkr
Volym, producerad 
vattenkraft (el) +/- 5 % +/- 4 mnkr
Pris biogas, slutkund +/- 5 % +/- 6 mnkr
Volym biogas,  
slutkund +/- 5 % +/- 6 mnkr
Oljepris effekt på 
utgående lager +/- 5 % +/- 3 mnkr

Finansieringskostnad, 
rörlig del

+/- 1 
%-enhet + /- 9 mnkr

 
Bränslemixen i produktionsanläggningarna 
är viktig för lönsamheten. Tekniska ver-
ken tillhandahåller behandlingstjänster 
för energiomvandling av avfall till energi. 
Behandlingstjänsten sker mot ersättning 
från leverantörerna. Kontraktens längd är i 
genomsnitt 5 år med rullande förfall. Under året 
förvärvades majoriteten i Mjölby-Svartådalen 
Energi AB (MSE). MSE invigde under 2016 ett 
nytt kraftvärmeverk som eldas på biobränsle.

RISKER OCH RISKHANTERING 
Koncernen exponeras genom sin verksam-
het för en mängd olika risker vilka nedan 
indelas i finansiell risk, operationell risk och 
strategisk risk.

Tekniska verken tillämpar ett medvetet och 
balanserat risktagande där affärstransaktioner 
granskas både från lönsamhets- och risk-
perspektiv. Koncernen arbetar aktivt med att 
identifiera, förstå och reducera risker eller 
dess möjliga konsekvenser för att erhålla en 
acceptabel riskexponering.

Nedan beskrivs valda exempel på risker som 
koncernen är exponerad för samt vilka åtgärder 
som vidtas för att hantera respektive risk.

Finansiell risk 
Koncernens övergripande riskhanterings-
policy fokuserar på oförutsägbarheten på 
de finansiella marknaderna och eftersträvar 
att säkra tillgången på kapital samt reducera 
volatilitet i resultat.

Styrelsen upprättar skriftliga policyer såväl 
för den övergripande riskhanteringen som för 
specifika områden, såsom elprisrisk, valutarisk, 
ränterisk, kreditrisk, användning av derivat- 
instrument och finansiella instrument som 
inte är derivat samt placering av överlikviditet. 
Koncernen använder derivatinstrument för 
att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen 

sköts dels av moderbolaget och dotterbolaget 
Bixias finansavdelningar dels av energi- 
produktionens planeringsavdelning. Inom Bixia 
återfinns även en fristående Risk manager.

Finansavdelningarna identifierar, utvärderar 
och säkrar finansiella risker i nära samarbete 
med de operativa enheterna. 

Elprisrisk 
Koncernens försäljning av el till kunder, inom 
dotterbolaget Bixia AB, sker såväl till rörliga 
priser som fasta priser. Inköp av el sker till 
rörliga priser på elmarknaden. Den exponering 
som detta medför hanteras med hjälp av finan-
siella elterminskontrakt som säkrar systempris 
(snittpris för Norden). 
 Sverige är indelat i fyra elområden vilket 
kan innebära att priserna skiljer sig åt mellan 
elområdena och även att priserna avviker från 
systempriset i Norden. För detta nyttjas pris- 
differenskontrakt som säkrar skillnaden mellan 
systempris och områdespriser. 
 Styrelsen i Bixia AB fastställer minst årligen 
den policy för elhandel som reglerar såväl risk-
nivå som på vilket sätt riskerna ska begränsas, 
styras och kontrolleras. Policyn reglerar även 
hur verksamheten ska bedrivas inom elhan-
delsbolaget Bixia Energy Management AB som 
står under Finansinspektionens tillstånd för att 
bedriva finansiell elhandel på uppdrag av andra. 
Detta ställer särskilda krav på dokumenterad 
och verifierad struktur och kontroll i verksam-
heten. 
 Elprisrisk finns även gällande koncernens 
elproduktion. Koncernen tillämpar en upp-
rättad riskpolicy för handel med producerad el, 
elcertifikat och utsläppsrätter. Denna redovisas 
och omprövas av styrelsen i Tekniska verken i 
Linköping AB (publ) minst årligen.

Volymrisk 
Vid koncernens försäljning av el till slutkund 
uppstår en volymrisk motsvarande avvikelser 
mellan förväntad och faktiskt levererad volym. 
Avvikelsen kan bero på flera orsaker såsom 
väder (temperaturer och vind), konjunkturer 
eller ändrade förhållanden (byte av värmekälla 
eller ny produktionsanläggning). 
 Koncernen arbetar löpande med kund-
klassificering, analyser av vädrets påverkan 
av volymer samt med väderprognoser för att 
beräkna en prognostiserad volym som ligger 
så nära utfallet som möjligt. Med den prognos-
tiserade volymen som bas säkras elprisrisken. 
Inom produktionsverksamheten för vatten-
kraft hanteras volymrisken genom analyser 
och prognoser av exempelvis nederbörd och
snösmältning.

Valutarisk
Den finansiella elmarknaden i Norden prissätter 
el i euro. Den genom elhandeln uppkomna 
valutarisken reduceras med hjälp av valutater-
miner. Övriga inköp och försäljningar i utländsk 
valuta som överstiger ett värde motsvarande 
500 000 SEK säkras med hjälp av valutaterminer 
kopplat till planerade betalningsströmmar.  
 
Ränterisk
Företagets ränterisk uppstår genom långfristig 
upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta 
utsätter företaget för ränterisk avseende kassa-

flöde vilken delvis neutraliseras av kassamedel 
med rörlig ränta. Upplåning som görs med fast 
ränta utsätter företaget för ränterisk avseende 
verkligt värde. Företaget har som policy att ha 
maximalt 25 procent av sin upplåning till rörlig 
ränta.

Kreditrisk 
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivat-
instrument, tillgodohavanden hos banker och 
finansinstitut samt kreditexponeringar gente-
mot kunder, inklusive utestående fordringar 
och avtalade transaktioner.

Exponeringen för kreditrisk avseende 
kundfordringar är begränsad för koncernens 
produkter och tjänster eftersom koncernen 
har ett stort antal kunder där ingen enskild 
kund står för väsentlig del av koncernens 
omsättning. För att minimera kreditförlusterna 
analyseras kreditrisken för varje ny större 
företagskund varefter kundens kreditvärdighet 
och betalningsförmåga följs upp löpande, vid 
behov införskaffas säkerheter. För samtliga 
kunder bedrivs aktiv kreditbevakning och 
inkassoverksamhet i samverkan med externt 
kredithanteringsföretag. 
 Risken för att avtalspart inte uppfyller sina 
förpliktelser gällande avtalade transaktioner 
inom elhandeln kallas även för motpartsrisk. 
Koncernen begränsar risken genom att en hög 
andel av kontrakten tecknas med Nasdaq som 
motpart där kontrakten är clearade. För övriga, 
så kallade bilaterala kontrakt, hanteras risken 
genom att fortlöpande upprätta en motparts- 
lista där limiter definieras och där hänsyn tas 
till avtalsparternas ekonomiska nyckeltal, 
ägarstruktur samt kontraktens avtalslängd.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken för att koncer-
nen inte har möjlighet att finansiera sitt 
kapitalbehov, på såväl kort som lång sikt. 
Kassaflödesprognoser upprättas för både kort 
och lång sikt vilka analyseras löpande
av företaget. På kort sikt säkerställer koncernens 
checkräkningskredit att tillräckliga reserver finns 
för att möta oförutsedda händelser. Behovet 
av likviditet på lång sikt säkerställs genom att 
upplåning sker i god tid innan behovet upp-
kommer. Koncernens samlade finansiering har 
mycket begränsad så kallad ”covenance-risk”. 
Vanligen kopplas eventuell kovenant (krav) 
till att Linköpings kommun fortsatt ska vara 
hel- eller majoritetsägare för att inte finansie-
ring ska sägas upp för omförhandling. Med 
bolagets starka finansiella ställning och histo-
riskt uppvisade finansiella stabilitet bedöms 
finansieringsrisken, det vill säga tillgången 
till kapital, som liten. Under 2017 har beslut 
fattats av Linköpings kommunfullmäktige att 
finansiering i de kommunalt ägda bolagen 
ska ske mot kommunal borgen. Detta minskar 
ytterligare risken för likviditetsrisk, men ska vara 
finansiellt neutralt för bolaget.

Vid koncernens finansiering med bilaterala lån, 
obligationer eller certifikat används endast 
banker och finansinstitut som av oberoende 
värderare möter kreditbetygen nedan:  

Rating  
institut

Kort  
(< 365 dagar)

Lång  
(> 365 dagar)

S&P Global A 1  Lägst A-

Moody’s P 1 Lägst A 3

Koncernens kassa enligt balansräkningen upp-
gick till 349 mnkr (207). Utöver redovisad kassa 
återfinns medel under kassaliknande villkor 
på koncernkonto i Linköpings kommun. Vid 
årsslutet uppgick likviditeten på detta konto 
till 30 mnkr (145). Den totala likviditeten var 
därmed 379 mnkr (352). Likviditetsrisken 
bedöms som mycket låg.

Operationell risk
Anläggningsrisk
Koncernens största anläggningsrisker är  
förknippade med driften av anläggningar för 
vatten, el och värme gällande såväl produktion 
som distribution. En viktig del av det fort- 
löpande riskhanteringsarbetet är rullande  
besiktningsprogram, en kontinuerlig 
kontroll av tillstånd, effektivt underhåll 
samt sprida risker över flera anläggningar. 
Vattenförsörjningen säkerställs genom två 
fristående vattenverk vilka försörjs av separata 
råvattenintag. Respektive vattenverk dimen-
sioneras för närvarande så att var och ett av 
verken ska kunna möta Linköpings behov av 
vatten. Behovet av värme säkerställs genom 
spridning av risk över flera alternativa produk-
tionsanläggningar. Koncernen har en doku-
menterad krisplan i händelse av störningar.

Juridisk risk
Tekniska verken förebygger juridiska risker 
bland annat genom att samarbeta med jurister 
i löpande affärsprocesser och vid tvister. Under 
2017 ingick dotterföretaget Bixia AB förlikning 
i en mångårig tvist med konkursförvaltaren till 
Saab Automobile AB.

Strategisk risk
Tekniska verken är exponerad mot en mängd 

olika faktorer som är svåra att påverka. För 
att hantera strategisk risk arbetar koncernen 
bland annat med omvärldsbevakning och en 
omfattande strategisk planering involverande 
koncernens samtliga verksamheter, koncern-
ledning och styrelsen.

Politisk risk
Koncernens verksamheter påverkas i hög ut-
sträckning av politiska beslut inom energi- och
miljöområdet. De politiska besluten kan vara 
på lokal nivå, nationell nivå eller EU-nivå. 
Anpassning till politiska beslut driver oftast 
kostnader och skapar utmaningar för långsiktigt 
planeringsarbete. Största politiska osäker-
heten återfinns dock i avsaknad av nationell, 
blocköverskridande, långsiktig energipolitik
som genom avgifter eller subventionssystem 
snabbt kan ändra förutsättningarna för 
genomförda och planerade investeringar 
som görs för planerad drift i kanske 30-40 år. 
Tekniska verken bedriver omvärldsbevakning 
samt tillhör och medverkar i olika nationella 
och internationella branschorganisationer 
för att tillvarata koncernens intressen. Under 
2017 och början av 2018 bedöms den politiska 
risken kring elnätsreglering ha ökat, vilket kan 
komma att påverka koncernens elnätsbolag
kraftigt negativt.

Miljörisk
Miljörisker är händelser som innebär hot mot 
miljön och personskador. Dessa kan dessutom i 
sin tur leda till allvarliga imageskador och stora 
ekonomiska förluster. Koncernens samlade 
miljörisker analyseras och följs upp löpande. 
För att identifiera olycksrisker och potentiella 
nödlägen genomförs riskanalyser vart tredje år.

PERSONAL 
Engagerade och motiverade medarbetare är 
en förutsättning för att koncernen ska nå sina 
långsiktiga mål.

Under året har arbete fortgått med att stärka 
ledarskapet inom koncernen med fokus på 

kompetensutveckling och mångfaldsarbete.
Antalet rapporterade allvarliga tillbud till 

Arbetsmiljöverket uppgick till fem stycken. 
Arbetsmiljöverket har granskat, godkänt och 
avslutat samtliga ärenden. Antalet långtids-
sjukskrivna har under året ökat något och 
uppgick till 26 personer. Ökningen är hänförlig 
till omständigheter som arbetsgivaren inte 
råder över och tas om hand i primärvården. 
Korttidsfrånvaron ökade något under året från 
1,03 % till 1,10 %.

Under året tillkom genom förvärvet av 
Mjölby-Svartådalen Energi AB cirka 60 medar-
betare i koncernen.

Medelantal anställda uppgick till 875  
personer (837). 

MILJÖ 
Tekniska verken-koncernens verksamhet är i 
stor utsträckning kopplad till energiområdet. 
Detta område kopplas ofta samman med miljö-
frågor och miljöpolitik.

Tekniska verken har uttryckt visionen att 
bygga världens mest resurseffektiva region. 
Ett övergripande uppdrag för koncernen har 
formulerats som att Tekniska verken-koncer-
nen ska tillhandahålla och utveckla lednings-
bunden infrastruktur för den resurseffektiva 
regionen.

Inom koncernen finns 17 (16) tillståndspliktiga 
och 13 (15) anmälningspliktiga verksamhe-
ter enligt miljöbalken. Dessa verksamheter 
utgörs framförallt av el- och värmeproduktion, 
avfallshantering, avloppsvattenrening och 
biogasproduktion. Därmed är en betydande del 
av koncernens verksamhet beroende av den till-
stånds- och anmälningspliktiga verksamheten.

Under året har samtliga verksamheter verkat 
i enlighet med gällande tillstånd och mött de 
krav som satts. Eventuella enskilda avvikelser 
anmäls omedelbart till berörd myndighet i 
enlighet med kraven på avvikelserapportering.

Tekniska verken i Linköping AB (publ) är 
miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 sedan 
2008.
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RESULTATRÄKNING

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING   
Företagsledning och styrelse arbetar aktivt 
med omvärldsbevakning och strategisk 
planering.
  Som framgått av redogörelserna under 
avsnittet ”Väsentliga händelser under 2017” 
påverkas koncernen stundtals kraftigt av 
omvärldsfaktorer över vilka bolaget saknar 
rådighet. Vetskapen om att för bolaget okontrol-
lerbara händelser inträffar skapar också insikt 
i betydelsen av att aktivt arbeta för en stark 
balansräkning som medger resultatsvängningar.
  Den förändring som hela energibranschen 
nu upplever bedöms komma att accelerera. 
Branschen kommer fortsatt behöva se över 
och renodla sina strategier för att effektivare 
kunna möta såväl miljömässiga och samhäl-
leliga ambitioner likväl som nya, förändrade 
kundmönster och efterfrågan på nya produkter 
och tjänster från kunderna. Förändringar i 
marknadens grundstruktur och aktörer kan 
förväntas som en följd av den ökande digitali-
seringen.
 Förbrukningsmönster och politisk regle-
ring av marknaderna förväntas förändras. 
Osäkerheten kring politiska beslut och regle-
ringar motiverar i vissa delar återhållsamhet 
i tyngre investeringar i grundläggande infra-
struktur. Ett sådant exempel kan vara efter- 
följande etapper efter byggandet av 
Lejonpannan där ytterligare steg behöver tas 
för att kunna avveckla det äldre kraftvärmever-
ket i centrala Linköping.

Förutsättningar för att säkerställa tillgång 
till en stabil och säker energiförsörjning oaktat 
temperatur-, nederbörds- och vindförhållanden 
är centralt för såväl producenter som konsu-
menter. Lönsamhet för investering i framtida 
energiförsörjning behöver stärkas genom såväl 
branschens egen effektivisering som genom 
politiska styrmedel.

Den stora efterfrågan på utbyggnad av 
bredband förväntas fortsätta. Även kapacitets-
utnyttjande i fibernätet förväntas öka.

Koncernens finansiella ställning och tillgång 
till kapital är god. Tekniska verken-koncernen 
har en bra finansiell balans, en produktpalett 

och kompetensmässig bredd som möjliggör 
ett konsekvent och trovärdigt agerande med 
kunder och ägare i långsiktigt fokus. Olika 
verksamheter befinner sig i olika cykler och 
påverkas av olika faktorer. Bredden i koncer-
nens verksamheter ger en god bas för att möta 
svängningar och uppvisa stabilitet i framtiden.

Koncernens kärnverksamheter inom energi-
produktion, avfallshantering, vatten och av-
lopp, elhandel samt elnät ges alltid stort fokus 
ur ett kundperspektiv. Företagets ansvar 
för tillgänglighet, kvalitet, miljö och pris är 
stort. Ökad digitalisering ska bidra till stärkt 
interagerande med kunder och leverantörer 
samt ökad intern effektivitet. Med ökad digitali-
sering kan gränssnitt gentemot kund förväntas 
förändras och nya aktörer direkt eller indirekt 
agera i energibranschen. Tekniska verken be-
dömer att behovet av samverkan mellan olika 
aktörer i branschen, men också utanför dagens 
bransch blir allt viktigare i framtiden.

 Under året fattade styrelsen beslut om att 
Tekniska verken ska vara fri från kol och fossil 
olja vid normalårsproduktion till 2021. Beslutet 
är understött av ägaren och innebär också att 
en eventuell framtida avveckling av kraftvär-
meverket i centrala Linköping är aktuell först 
någon gång under 2030-talet.

Koncernen arbetar vidare utifrån visionen 
att bygga världens mest resurseffektiva region.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 
Inga för verksamheten övriga enskilda väsent-
liga händelser har inträffat. 

RESULTATDISPOSITION 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel 
på sammanlagt 746 605 104,64 kr. 
 Styrelsen och verkställande direktören före-
slår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning 746 605 104,64 kr

Summa 746 605 104,64 kr

                                  KONCERNEN                           MODERFÖRETAGET

Belopp i mnkr Not  2017  2016  2017  2016

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 4 652 4 640 2 060 2 107
Aktiverat arbete för egen räkning 111 114 27 15
Övriga rörelseintäkter 4 76 113 149 173

4 839 4 867 2 236 2 295

Andel intresseföretags resultat -13 -12

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -608 -655 -457 -535
Handelsvaror -1 595 -1 678 – –
Övriga externa kostnader 5, 6 -619 -567 -494 -459
Personalkostnader 7 -663 -621 -439 -401
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -653 -603 -426 -433
Övriga rörelsekostnader -3 -4 -3 -4

-4 141 -4 128 -1 819 -1 832

Rörelseresultat 685 727 417 463

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 8 9 9
Resultat från andelar i intresseföretag och  
gemensamt styrda företag 9 -2 -1
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 10 1 -1 10 12
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1 12 1 11
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -51 -67 -37 -59

-49 -56 -19 -28

Resultat efter finansiella poster 636 671 398 435

Bokslutsdispositioner 13 -413 -353 -409 -437

Resultat före skatt 223 318 -11 -2

Skatt på årets resultat 14 -61 -75 1 1

Årets resultat 162 243 -10 -1

Varav hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 156 229
Minoritetsintresse 6 14

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Koncernen

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Annat eget kapital Summa

Minoritets-
intresse

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 434 116 3 752 4 302 141 4 443
Aktieägartillskott 177 177 7 184
Utdelning 0 -3 -3
Minoritet i förvärvade dotterföretag 0 156 156
Årets resultat 156 156 6 162
Redovisat värde 434 116 4 085 4 635 307 4 942

Moderföretaget

Aktiekapital
Uppskriv-
ningsfond

Reservfond Överkursfond
Balanserat  

resultat
Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 434 16 40 116 462 1 068
Avskrivning uppskrivet belopp -2 2 0
Aktieägartillskott 177 177
Årets resultat -10 -10
Redovisat värde 434 14 40 116 631 1 235

Hänförligt till ägare för moderföretaget
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BALANSRÄKNINGBALANSRÄKNING

                             KONCERNEN                    MODERFÖRETAGET
Belopp i mnkr Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 32 434 434 434 434

Uppskrivningsfond 14 16

Reservfond 40 40
488 490

Fritt eget kapital
Överkursfond 116 116
Balanserat resultat 641 463
Årets resultat -10 -1

747 578
Övrigt tillskjutet kapital 116 116
Annat eget kapital inkl. årets resultat 33 4 085 3 752
Eget kapital hänförligt till moderföretagets  
aktieägare 4 635 4 302

Minoritetsintresse 307 141
4 942 4 443 1 235 1 068

Obeskattade reserver 34 3 166 3 032

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 11 9 11

Uppskjuten skatteskuld 35 968 846 – –
Övriga avsättningar 36 124 133 113 109

1 106 990 122 120

Långfristiga skulder 37

Checkräkningskredit 38 – – – –
Övriga skulder till kreditinstitut 1 639 1 534 1 070 1 305
Övriga skulder 39 270 226 261 226

1 909 1 760 1 331 1 531

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 452 390 200 345
Leverantörsskulder 245 198 129 118
Skulder till koncernföretag 237 223 308 290

Skulder till intresseföretag och gemensamt  
styrda företag 11 - - -

Övriga skulder 40 248 236 133 73

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 943 901 611 552
2 136 1 948 1 381 1 378

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 093 9 141 7 235 7 129

                             KONCERNEN                    MODERFÖRETAGET
Belopp i mnkr Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 15 5 6 5 5

Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter 16 12 0 0 0

Goodwill 17 25 13 – –

42 19 5 5

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 18 1 153 1 034 937 960
Förbättringsutgifter på annans fastighet 19 19 11 10 4
Maskiner och andra tekniska anläggningar 20 6 589 5 823 4 167 4 258
Inventarier, verktyg och installationer 21 98 86 73 62
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 22 226 108 85 63

8 085 7 062 5 272 5 347
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 23 557 476
Fordringar hos koncernföretag 24 – – 474 391
Andelar i intresseföretag och gemensamt  
styrda företag 25 4 163 7 64

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 26 46 5 21 2

Ägarintressen i övriga företag 27 6 0 0 0
Uppskjuten skattefordran 28 – – 15 13
Andra långfristiga fordringar 29 20 17 17 12

76 185 1 091 958

Summa anläggningstillgångar 8 203 7 266 6 368 6 310

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 98 82 76 74

98 82 76 74

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 600 538 251 231
Fordringar hos koncernföretag – – 155 92
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 4 13 2 13

Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc 136 245 34 44
Aktuell skattefordran 78 74 63 64
Övriga fordringar 30 74 159 10 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 551 557 248 238

1 443 1 586 763 685

Kassa och bank 349 207 28 60

Summa omsättningstillgångar 1 890 1 875 867 819

SUMMA TILLGÅNGAR 10 093 9 141 7 235 7 129
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Års- och  koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upp-
rättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa nedan 
under rubriken Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar verksamheten i moderföretaget och 

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

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

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaff-
ningsvärdet 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 ansvars-
förbindelser 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 förvärvstid-
punkten och till och med avyttringstidpunkten.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.
Belopp som redovisas för dotterföretag justeras 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 resul-
tat efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar 
koncernens redovisade värde på andelarna i intresseföretaget.

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

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som 
uppkommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet 
vid upprättande av koncernredovisningen.
 Vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och joint 
ventures elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i 
företaget. Förluster elimineras på samma sätt som vinster men betraktas som en 
nedskrivningsindikation.

RESULTATRÄKNING

INTÄKTSREDOVISNING 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, det vill 
säga produktion, försäljning och distribution av el, värme och kyla, försäljning av 
gas, elhandel, bredband, anslutningsavgifter, avfallshantering samt andra intäkter 
såsom entreprenadavtal och uthyrning.

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

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, det 
vill säga med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, 
och redovisas i posten Nettoomsättning.
 
Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter exklusive va-verksamhet
Avgifter för anslutning till nät för el, värme, bredband eller kyla intäktsredovisas 
vid tidpunkten för anslutningen till den del som inte avser att täcka framtida 
åtaganden. Eventuella avgiftsdelar som avser framtida åtaganden intäktsredovi-
sas i den takt som åtagandet minskar enligt avtalet med kunden.

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

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

De faktiska kostnaderna i samband med anslutningen är ringa i förhållande 
till anläggningens totala anskaffningsvärde varför intäkterna i sin helhet fördelas 
över anläggningens vägda nyttjandeperiod.

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

Befarade förluster redovisas omedelbart.

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

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

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

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

Portföljförvaltning
Koncernen bedriver aktiv handel med elderivat. Denna redovisas i resultaträk-
ningen i takt med att affärer avslutas.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning 
redovisas en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett till-
förlitligt 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.
 

Belopp i mnkr om inte annat anges

KASSAFLÖDESANALYS NOTER

                                     KONCERNEN                             MODERFÖRETAGET
Belopp i mnkr Not  2017  2016  2017  2016

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 685 727 417 463

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar 593 544 409 407
-  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 42 56 72 35 28

1 334 1 343 861 898

Erhållen ränta 2 12 11 23
Erhållna utdelningar – – 9 9
Erlagd ränta -50 -78 -37 -48
Betald inkomstskatt -11 -11 – –

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 1 275 1 266 844 882

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -11 3 -2 1
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 83 -104 -181 100
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 19 237 205 112

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 366 1 402 866 1 095

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag 25 – – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 -3 -1 -2
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -713 -745 -349 -484
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 11 3 2 1
Förvärv av övriga finansiella tillgångar -12 -6 -152 -87
Avyttring av övriga finansiella tillgångar – 8 102 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -690 -743 -398 -572

Operativt kassaflöde 676 659 468 523

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott – 4 – –
Utbetald utdelning -3 -30 – -27

Amortering av skuld -646 -544 -500 -567
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -649 -570 -500 -594

Årets kassaflöde 27 89 -32 -71
Likvida medel vid årets början 352 263 60 131
Likvida medel vid årets slut 43 379 352 28 60

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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Royaltyintäkter
Royaltyintäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska förmåner som är 
förknippade med avtalet kommer att tillfalla koncernen och att dessa kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Periodisering görs i enlighet med avtalets ekonomiska 
innebörd.

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 upp-
fyllda redovisas som skuld.
 Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anlägg-
ningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas 
i posten Övriga rörelseintäkter.

LEASING
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. 

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

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

Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive 

kortfristig skuld. Betalningar av minimileaseavgifter redovisas som ränta och 
amortering av skulderna.

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

Minimileaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är lease-
tagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

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

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersätt-
ningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balans-
dagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande 
om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som koncernen 
förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

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

Förmånsbestämda pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensions-
planer.

Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensions-
premier redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed 
i den period där den relevanta tjänsten utförs. 

Koncernen har även förmånsbestämda planer i egen regi hos Försäkrings-
bolaget PRI Pensionsgaranti och värderar därmed denna i enlighet med den erhållna 
uppgiften. Förpliktelsen värderas till det belopp som PRI beräknar årligen.

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

LÅNEUTGIFTER
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. 
Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 
 Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 
därför inte av.

 

Följande nyttjandeperioder tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
 Koncernen Moderföretaget
  Balanserade utvecklingsutgifter 5-7 år 5-7 år
  Ledningsrätter och andra nyttjanderätter 15-25 år 15 år 
  Goodwil 8-10 år 10 år

Materiella anläggningstillgångar
 Koncernen Moderföretaget
  Byggnader 20-100 år 20-100 år
  Markanläggningar 20 år 20 år
  Förbättringsutgift på annans fastighet 20 år 20 år
  Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-33 år 7-33 år
  Inventarier, verktyg och installationer 3-20 år 3-20år

Goodwill är främst kopplad till förvärvade verksamheters kundstock. Normalt 
kvarstår huvuddelen av kundstocken i mer än 5 år vilket motiverar bedömning-
en av en längre nyttjandeperiod och därmed avskrivningstid längre än 5 år. För 
goodwill avseende elhandelsverksamhet används 8 års avskrivningstid och för 
fjärrvärmeverksamhet används 10 års avskrivningstid. 

NEDSKRIVNINGAR

Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 
Per balansdagen bedöms huruvida 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. 

Immateriella anläggningstillgångar som inte är färdigställda ska nedskrivnings-
prövas årligen.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde 
av inbetalningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenere-
rande 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 kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en 
tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinnings-
värdet. 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 försälj-
ningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonte-
ras 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 kassagenererande enheten. 
Beräkningen görs 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 återvinnings-
värdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Va-verksamheten
Materiella anläggningstillgångar inom den del av va-verksamheten som lyder 
under lagen av allmänna vattentjänster nedskrivningsprövas inte. Eventuella 
underskott inom va-verksamheten har va-huvudmännen rätt att få täckning för 
av va-kollektivet samtidigt som överskott inte är möjliga eftersom verksamheten 
ska tillämpa självkostnadsprincipen. 

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.

BALANSRÄKNING

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Utvecklingsutgifter
Samtliga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer.

Goodwill 
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseför-
värv eller ett inkråmsförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser. 

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 
nedskrivningar.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar inkluderar koncessioner, patent och 
liknande rättigheter. Dessa redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för acku-
mulerade av- och nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen 
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, 
utrangering eller avyttring av tillgången.

När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet 
som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och 
redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller 
Övriga rörelsekostnader. 

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

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

Anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar med krav på återställande 
inkluderar en beräknad avsättning för återställande av hyrd mark samt nedmon-
tering och bortforsling. Aktiverat belopp utgörs av nuvärdet av den uppskattade 
utgiften för återställande, nedmontering och bortforsling. Motsvarande belopp 
redovisas som avsättning.

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma kon-
cernen 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 (ut-
släppsrätter). 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 inne-
hav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. 
Långfristiga innehav redovisas under rubriken Immateriella anläggningstillgångar 
och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. 

FINANSIELLA INSTRUMENT

Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar 

instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 

koncernen blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar re-
dovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört 
sin prestation och koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala 
även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har 
mottagits.

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

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betal-
ningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer 
då koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen 
utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande 
fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffnings-
värde menas det värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde 
diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. 
Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, det vill säga 
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 förvän-
tad 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, råvaru-
prisrisker och ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas regleras med 
leverans av el och annan energi.

Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument 
med negativt värde värderas till det belopp som för koncernen är mest förmånligt 
om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

VARULAGER
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av in-
köpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs 
av det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.
 Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-me-
toden (FIFU).

ENERGIDERIVAT
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.

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 -förlus-
ter redovisas under rubriken Resultat från 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 redo-
visas 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.
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Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skatte-
pliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skatte-
satser 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 redo-
visas 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 skatte-
satser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

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

Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som 
hänför sig till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemen-
samt 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. 
Periodisk förändring av nuvärdet redovisas som en räntekostnad.
 Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under 
förutsättning att avbrottet ger upphov till en förpliktelse och avsättningens 
storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse från försäkringsföretag 
redovisas som tillgång.
 Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad utgift för sluttäckning 
och underhåll nuvärdesberäknas och fördelas linjärt över återstående nyttjande-
period för deponin, det vill säga tiden fram till sluttäckning görs.
 Avsättning sker även för förlustkontrakt, det vill säga när oundvikliga utgifter 
för att uppfylla koncernens förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska 
fördelarna.

SKULDER

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

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i 

takt med försäljning (elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (ut-

släppsrätter). Skulden värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade 
rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och 
möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.

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

ÖVRIGT

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Som eventualförpliktelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger 
inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas 
som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

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

SÄKRINGSREDOVISNING
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat 

säkringssamband. För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det 
finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. 
Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, 
att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmät-
ningar 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 säkrings-
förhållandet består.

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

Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:
* När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp och 
försäljning.
* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i framtida inköp och för-
säljning i utländsk valuta.
* När ränteswappar används för att ersätta upplåning till rörlig ränta med fast 
ränta.
Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivat- 
instrumentet. 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 men också genom 
ränteswappar för säkring av ränterisk från rörlig till fast ränta.

Den säkrade posten värderas till terminskurs.
Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så länge som kraven för säkrings-

redovisning är uppfyllda.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kre-
ditinstitut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt 
belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana 
placeringar har en löptid på maximalt tre månader. Den del av företagets likvida 
medel som utgörs av tillgodohavanden i Linköpings kommuns koncernkonto i 
Nordea redovisas i balansräkningen som en övrig kortfristig fordran. 

REDOVISNINGSPRINCIPER  
– UNDANTAGSREGLER I JURIDISK PERSON

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARKorttidsinventarier och inventarier av 
mindre värde kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning 
och beskattning, beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och återstäl-
lande av mark.

LEASING
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

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

AKTIEÄGARTILLSKOTT
Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalda aktieägartillskott till och 
från dotterföretag som en ökning respektive minskning av värdet på andelarna i 
dotterföretaget.

KONCERNBIDRAG
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som boksluts- 
dispositioner. 

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

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG, GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG OCH ÖVRIGA 
FÖRETAG SOM DET FINNS ÄGARINTRESSE I
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat 
med nedskrivningar. Utdelningar från intresseföretag och joint ventures redovi-
sas som intäkt. 

GEMENSAMT BEDRIVEN VERKSAMHET
Moderföretagets andel i gemensamt bedriven verksamhet redovisas enligt 
klyvningsmetoden.

ANDELAR I HANDELSBOLAG
Redovisat värde på andelar i kommanditbolag och andra handelsbolag förändras 
årligen med moderföretagets andel av handelsbolagets resultat/skattepliktiga 
resultat.

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

AVSÄTTNING FÖR ÅTERSTÄLLANDE, NEDMONTERING OCH BORTFORSLING 
Till följd av skatterätten byggs avsättningen för återställande av mark upp över 
tillgångens nyttjandeperiod. Därmed ingår inte heller dessa i anskaffningsvärdet 
för materiell anläggningstillgång.

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.

Effekter av elnätsregleringen
I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från 
Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätsverksamheten tar ut av sina 
kunder ligger inom ramen för vad som är tillåtet. Framtida effekter av elnäts-
regleringen är ännu osäkra. 

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

Inkomstskatter och uppskjutna skatter 
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder 
vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna 

skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida 
skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redo-
visade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att 
vara oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte 
kommer att ändras.

Nettoomsättning per verksamhetsgren 

Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Elhandel 1 946 2 043 – –
Nät 556 521 – –
Bränslebaserad energi 1 774 1 831 1 774 1 828
Avfallstjänster 186 177 185 176
Flödande energi 51 65 42 54
Vatten & avlopp 246 237 246 237
Bredband 152 125 – –
Biogas 111 115 111 115
Övrigt 271 210 24 22
Avgår internt -641 -684 -322 -325
Nettoomsättning exkl. punktskatter 4 652 4 640 2 060 2 107
Punktskatter 1 297 1 082 28 22
Nettoomsättning 5 949 5 722 2 088 2 129

Operationell leasing  
Koncernen hyr ut fastigheter enligt avtal om operationell leasing. Intäktsförda 
leasingavgifter under året uppgår till 6 (6), varav moderföretaget uppgår till 21 
(22) där huvuddelen av uthyrningen sker till dotterföretag 

Framtida minimileaseavgifter uppgår till:

 Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Inom 1 år 5 5 15 15
1-5 år – – – –
Senare än 5 år – – – –
Summa 5 5 15 15

 

Koncernen leasar framförallt fordon enligt avtal om operationell leasing. 
Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 23 (21), varav moderföretaget 
uppgår till 11 (9). 
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Inom 1 år 17 13 6 6
1-5 år 25 23 7 7
Senare än 5 år – – – –
Summa 42 36 13 13
  

 Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget 2 2 1 1
Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 0 0 0 0
Skatterådgivning 0 0 0 0
Andra uppdrag 0 0 0 0
Summa 2 2 1 1

Lekmannarevision 0 0 0 0
Totala ersättningar till revisorer 2 2 1 1

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING EXKL. PUNKTSKATTER

NOT 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

NOT 5 OPERATIONELL LEASING

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER
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Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 19 16 16 14
Inköp 2 3 2 2
Försäljningar/utrangeringar -2 – -2 –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 19 19 16 16

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -13 -11 -11 -10
Försäljningar/utrangeringar 1 – 1 –
Årets avskrivningar -2 -2 -1 -1
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -14 -13 -11 -11

Redovisat värde 5 6 5 5

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 13 13 3 3

Inköp 12 – – –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 25 13 3 3

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -13 -13 -3 -3
Utgående ackumulerade 
avskrivningar  -13 -13 -3 -3

Redovisat värde 12 0 0

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 277 277 99 99

Inköp 23 – – –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 300 277 99 99

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -264 -256 -99 -99
Årets avskrivningar -11 -8 – –
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -275 -264 -99 -99

Redovisat värde 25 13 0 0

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 862 1 805 1 737 1 681
Inköp 170 15 22 14
Försäljningar/utrangeringar -2 -1 -2 -1
Omklassificeringar 3 43 3 43
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 2 033 1 862 1 760 1 737

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -753 -704 -703 -656
Försäljningar/utrangeringar 1 – 1 –
Årets avskrivningar -54 -49 -48 -47
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -806 -753 -750 -703

Ingående ackumulerade  
nedskrivningar -75 -72 -74 -72
Försäljningar/utrangeringar 1 – 1 –
Årets nedskrivningar – -3 – -2
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -74 -75 -73 -74

Redovisat värde 1 153 1 034 937 960

Förvaltningsfastigheter

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Redovisat värde 184 165 184 165
Marknadsvärde 678 672 678 672

Marknadsvärderingarna har utförts av extern värderingsman i samband med 
fastställande av fastigheternas försäkringsvärde. Försäkringsvärdet används som 
marknadsvärde förutom i de fall fastigheterna avyttrats efter respektive balansdag 
då istället försäljningspriset används.

Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaff-
ningsvärden 26 26 11 11

Inköp 9 – 6 –
Utgående ackumulerade anskaff-
ningsvärden 35 26 17 11

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -14 -13 -7 -6
Årets avskrivningar -1 -1 – -1
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -15 -14 -7 -7

Ingående ackumulerade  
nedskrivningar -1 -1 – –

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar

-1 -1 0 0

Redovisat värde 19 11 10 4

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 12 037 11 427 8 526 8 178

Inköp 1 219 487 211 257
Försäljningar/utrangeringar -39 -30 -14 -21
Omklassificeringar 98 153 48 112
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 13 315 12 037 8 771 8 526

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -5 766 -5 339 -4 105 -3 791
Försäljningar/utrangeringar 32 27 12 20
Årets avskrivningar -496 -454 -338 -334
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -6 230 -5 766 -4 431 -4 105

Ingående ackumulerade  
uppskrivningar 21 25 20 25

Årets avskrivningar på  
uppskrivet belopp -2 -4 -2 -5
Utgående ackumulerade  
uppskrivningar 19 21 18 20

Ingående ackumulerade  
nedskrivningar -469 -429 -183 -177

Försäljningar/utrangeringar 2 – 2 –
Omklassificeringar -3 – -4 –
Årets nedskrivningar -45 -40 -6 -6
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -515 -469 -191 -183

Redovisat värde 6 589 5 823 4 167 4 258

Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 50 
(37) i koncernen och 38 (35) i moderföretaget. 
Koncernen innehar finansiella leasingavtal avseende biobränslepanna vilket ingår 
i redovisat värde med 14 (-).      
  

Löner och ersättningar till anställda

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 10 12 3 3
Övriga anställda 420 388 281 254
Summa löner och andra ersättningar 430 400 284 257
Sociala kostnader
Pensionskostnader 71 73 50 50
  Varav för styrelse och verkställande direktör (5) (7) (2) (2)

Övriga sociala kostnader 138 128 90 82
Summa sociala kostnader 209 201 140 132

Från moderföretaget utgick arvoden till styrelsen och ersättningar till vd, tillika 
koncernchef enligt nedan, belopp i tkr:     
   

Arvoden och ersättningar
2017 2016

Anders Jonsson, vd, koncernchef 2 912 2 846
Rebecka Hovenberg, styrelsens ordförande – –
Gösta Gustavsson, styrelsens vice ordförande 165 157
Alexander Gabelic, ledamot 12 9
Anne Ludvigsson, ledamot 30 22
Astrid Brissman, ledamot 48 32
Gunilla Almesåker, ledamot 20 18
Magnus Metander, ledamot 28 27
Petter Nordström, ledamot 20 21
Tanja Mitic, ledamot 15 21
Britt-Marie Fasting, styrelsesuppleant 18 29
Gunn Bredstedt, styrelsesuppleant 16 14
Gunnel Öman Gennebäck, styrelsesuppleant 16 14
Jenny Ivner, styrelsesuppleant 23 24
Lars Eklund, styrelsesuppleant 16 15
Per Philipsson, styrelsesuppleant 27 27
Pontus Boström, styrelsesuppleant 25 20
Simon Schütte, styrelsesuppleant 19 10
Tidigare styrelseledamöter 51 79

3 461 3 385

Ersättningar till övriga ledande  
befattningshavare   7 469 7 191
 
Inget tantiem utgick till gruppen styrelse och vd. Ersättning utgick med 345 (338) 
tkr till Linköpings kommun för ordförandes uppdrag i styrelsen.

De förmåner som verkställande direktören har, förutom fast månadslön är: 
förmånsbil enligt företagets bilpolicy samt sjukvårdsförsäkring Skandia Lifeline Plus. 
Verkställande direktören har pensionsförsäkringar enligt företagets pensionspolicy. 
- Den kollektivavtalade PA-KFS. Vid uppnådd pensionsålder kommer 12 månaders 
premie inbetalas till pensionsförsäkringen. 
- Företaget avsätter årligen 100 % av ett prisbasbelopp för vd, liksom övriga 
medlemmar av koncernledningen, som är äldre än 50 år. 
- Verkställande direktören har en så kallad Chefspension. Denna är förmåns-
bestämd och ingicks 2007. Utfallet av pensionen räknas på 75 % av lönen som 
verkställande direktören hade 2007 uppräknat med 2 % per år och betalas fram 
till den dagen som verkställande direktören fyller 62 år. Pensionsrätten är 5 år och 
gäller från och med 62 års ålder. Pensionspremien erläggs så länge verkställande 
direktören kvarstår i bolaget. 
 För år 2017 uppgick pensionskostnaden (exkl. särskild löneskatt) för verkställande 
direktören till 2 092 tkr (2 329 tkr).

För moderbolagets styrelseledamöter finns inga pensionspremier.
Verkställande direktören har 6 månaders uppsägningstid vid uppsägning på 

egen begäran eller bolagets. Vid uppsägning från bolagets sida från vd-rollen, skall 
verkställande direktören erbjudas annan anställning i företaget på motsvarande 
nivå som före tillträdet av vd-rollen.

Medelantalet anställda

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Kvinnor 212 227 129 149
Män 663 610 446 381
Totalt 875 837 575 530

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

 
 Moderföretaget
  2016 2015

Styrelse   
Kvinnor   5 4
Män   4 5
Totalt 9 9

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

 
 Moderföretaget
  2017 2016

Utdelning    28 9
Nedskrivningar -19 –
Summa   9 9

 Moderföretaget
  2016 2015

Nedskrivningar   -2 –1
Summa   -2 -1

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter från koncernföretag 9 12
Ränteintäkter från övriga företag 1 - 1 -
Nedskrivningar - -1 - -
Summa 1 -1 10 12

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter från övriga företag 1 12 1 11
Summa 1 12 1 11

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Räntekostnader till övriga företag -51 -67 -37 -59
Summa -51 -67 -37 -59

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Överavskrivningar -134 -187
Erhållna koncernbidrag – – 155 108
Lämnade koncernbidrag -413 -353 -430 -358
Summa -413 -353 -409 -437

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt -11 -12 -1 –
Uppskjuten skatt -50 -63 2 1
Summa -61 -75 1 1

Redovisat resultat före skatt 223 318 -11 -2

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) -49 -70 2 0
Skatteeffekt av uppkommet  
underskottsavdrag -3 – – –
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Övriga ej avdragsgilla kostnader – -6 -7 -2
Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter -2 – 6 2
Korrigering från föregående år -7 1 – 1
Redovisad skattekostnad -61 -75 1 1

NOT 7 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER

NOT 14 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 9 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH 
GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG 

NOT 10 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM 
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

NOT 15 KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN 
SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER 

NOT 11 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE  
RESULTATPOSTER 

NOT 17 GOODWILL

NOT 18 BYGGNADER OCH MARK

NOT 19 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET

NOT 20 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

NOT 16 FALLRÄTTER, LEDNINGSRÄTTER, OCH 
ANDRA NYTTJANDERÄTTER 

0
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Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 2 6 0 4

Förvärv 6 – – –
Försäljning – -4 – -4
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 8 2 0 0

Ingående ackumulerade  
nedskrivningar -2 -4 – -4

Årets nedskrivningar – -2 – –

Försäljningar – 4 – 4
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -2 -2 0 0

Redovisat värde 6 0 0 0

Antal  
andelar

Koncernen
Moder- 

företaget
Företag Org nr 2017 2016 2017 2016

Sinfra ek.för. 716419-3323 915 0 0 0 0
Def.waste ek förening 769608-2184 1 0 0 0 0
EFO AB 556193-4133 – – 0 – –
Svenska EnergiAskor AB 556208-0829 – – 0 – –
Ängelholms Näringsliv AB 556255-5093 50 0 0 – –

Lagmansberga Tvåan Vind ek.för. 769616-9684 1900 6 – – –
Lagmansberga Vind ek.för. 769602-1695 55 0 – – –
Hackeryd Vind AB 556853-2831 – – 0 – –

6 0 0 0

Av koncernens 915 andelar i Sinfra ek.för. ägs 900 av moderföretaget och 15 av 
dotterföretaget Mjölby-Svartådalen Energi AB.    
   

Moderföretaget 2017 2016
Temporär 

skillnad
Uppskjuten 

skuld
Uppskjuten 

fordran
Temporär 

skillnad
Uppskjuten 

skuld
Uppskjuten 

fordran

Byggnader och mark 64 – 14 67 – 15
Egentillverkade elcertifikat -9 2 -14 3
Avsättningar för pensioner 12 3 4 1
Delsumma 2 17 3 16
Kvittning -2              -2 -3              -3
Redovisat värde 15 13

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 17 27 12 14
Utlåning 6 – 5 –
Amortering – -10 – -2
Omklassificeringar -3 – – –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 20 17 17 12

Redovisat värde 20 17 17 12

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Koncernkontofordran 30 145 – –
Övriga fordringar 44 14 10 3
Redovisat värde 74 159 10 3

Koncernkontofordran
Bolaget är anslutet till Linköpings kommuns koncernkonto i Nordea. Under 
räkenskapsåret fanns möjlighet för bolaget att nyttja Tekniska verken-koncernens 
checkräkningskredit på totalt 300 mnkr. Hela checkräkningskrediten är fördelad 
till moderföretaget per balansdagen. Eventuell koncernkontoskuld redovisas 
bland övriga skulder.      

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Upplupna intäkter 491 465 212 196
Förutbetalda försäkringar 14 14 13 13
Övriga poster 46 78 23 29
Redovisat värde 551 557 248 238

Aktiekapitalet i Tekniska verken i Linköping AB (publ) består enbart av till fullo 
betalda stamaktier med ett kvotvärde om 500 kr. Alla aktier har samma rätt till 
utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på bolags-
stämman. 

Tecknade och betalda aktier: 
 Moderföretaget
  2017 2016

Vid årets början  868 000 868 000
Summa aktier vid årets slut 868 000 868 000

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

ningsfond
Kapital- 

andelsfond

Ack.  
valutakurs- 
differenser

Ingående balans 2016-01-01 20 61 0

Årets förändring -4 -1 0
Ingående balans 2017-01-01 16 60 0
Årets förändring -2 -60 0
Utgående balans 2017-12-31 14 0 0

 
 Moderföretaget
  2017 2016

Ackumulerade överavskrivningar   3 166 3 032
Redovisat värde 3 166 3 032

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Koncernen 2017 2016
Temporär 

skillnad
Uppskjuten 

fodran
Uppskjuten 

skuld
Temporär 

skillnad
Uppskjuten 

fodran
Uppskjuten 

skuld

Obeskattade reserver
Ackumulerade  
överavskrivningar -4 461 981 -3 921 863
Periodiseringsfonder -56 12 -83 18
Övriga temporära 
skillnader
Byggnader och mark 88 19 – 92 20 –
Förbättringsutg.på 
annans fastigh. 2 – – 2 – –
Maskiner och andra 
tekniska anl. 18 4 – 4 1 –
Egentillverkade  
elcertifikat -9 2 -14 3
Upplupna pensions-
kostnader 14 3 5 1
Underskottsavdrag 1 16
Delsumma 27 995 38 884
Kvittning -27 -27 -38 -38
Redovisat värde 968 846

Koncernen Deponi- 
kostnader Övrigt Totalt

Ingående redovisat värde 2016 88 42 130
Ianspråkstagna belopp 4 -1 3
Redovisat värde 2016 92 41 133

Ingående redovisat värde 2017 92 41 133
Tillkommande avsättningar 5 – 5
Ianspråkstagna belopp – -14 -14
Redovisat värde 2017 97 27 124

Moderföretaget Deponi- 
kostnader Övrigt Totalt

Ingående redovisat värde 2016 88 17 105
Ianspråkstagna belopp 4 – 4
Redovisat värde 2016 92 17 109

Ingående redovisat värde 2017 92 17 109
Tillkommande avsättningar 5 – 5
Ianspråkstagna belopp – -1 -1
Redovisat värde 2017 97 16 113

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 323 324 270 255

Inköp 37 24 28 15
Försäljningar/utrangeringar -49 -27 -41 -2
Omklassificeringar 4 2 4 2
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 315 323 261 270

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -237 -232 -208 -191

Försäljningar/utrangeringar 47 21 40 2
Årets avskrivningar -27 -26 -20 -19
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -217 -237 -188 -208

Redovisat värde 98 86 73 62

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 128 235 83 178
Inköp 242 101 87 63
Försäljningar/utrangeringar -7 -2 -5 -2
Omklassificeringar -105 -206 -55 -156
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 258 128 110 83

Ingående ackumulerade  
nedskrivningar -20 -3 -20 -3

Omklassificieringar 3 – 3 –
Årets nedskrivningar -15 -17 -8 -17
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -32 -20 -25 -20

Redovisat värde 226 108 85 63

 
 Moderföretaget
  2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden   497 461
Aktieägartillskott 53 36
Återbetalning av aktiekapital -10 –
Omklassificeringar 57 –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden   597 497

Ingående ackumulerade  
nedskrivningar -21 -21

Årets nedskrivningar -19 –

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -40 -21

Redovisat värde 557 476

Dotterföretag Org nr Säte Andel, % 
kaptial (röster)

Antal 
andelar 2017 2016

Bixia AB 556544-2638 Linköping  73,2     (73,2) 375 769 128 128
Utsikt Bredband AB 556808-1052 Linköping  89,9     (89,9) 988 900 117 117
Mjölby-Svartådalen Energi AB 556093-1593 Mjölby  50,9     (50,9) 21 960 110 –
Tekniska verken Linköping Nät AB 556483-4926 Linköping 100,0   (100,0) 500 000 64 64
Ljusfors Kraft AB 556042-3351 Linköping  99,0     (99,0) 1 089 56 56
Tekniska verken i Linköping Vind AB 556853-7038 Linköping 100,0   (100,0) 500 55 55
Svensk Biogas i Linköping AB 556034-8228 Linköping 100,0   (100,0) 260 000 21 31
Usitall AB 556506-6734 Linköping 100,0   (100,0) 50 000 5 5
Tekniska verken Driftum AB 556853-7129 Linköping 100,0   (100,0) 500 1 20
Svensk Biogas Handel AB 556853-6998 Linköping 100,0   (100,0) 500 0 0

557 476

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden – – 391 346

Utlåning – – 138 59
Amortering – – -25 -14
Omklassificeringar – – -30 –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 0 0 474 391

Redovisat värde 0 0 474 391

 
Koncernen Moderföretaget

2017 2016 2017 2016
Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 163 166 68 62
Förvärv 2 6 – 6
Aktieägartillskott 9 – 3 –
Försäljning – – -7 –
Resultatandel i intresseföretag -13 -12
Övrigt – 3
Omklassificieringar -157 – -57 –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 4 163 7 68

Ingående ackumulerade  
nedskrivningar – – -4 -3
Årets nedskrivningar – – -2 -1
Försäljningar – – 6 –
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar 0 0 0 -4

Redovisat värde 4 163 7 64

I koncernens redovisning

Intresseföretag Org nr Säte
Andel, % 

kaptial (röster)
Justerat EK 1)/  

Årets resultat 2) 2017 2016

Direkt ägda     

EFO AB 556193-4133 Stockholm 21,1   (21,1)   0   /   0 0 –

EVereg AB 559000-6994 Helsingborg 24,0   (24,0)  -18   /  -9 0 –
Mjölby-Svartådalen Energi AB 556093-1593 Mjölby   -       (-)       -    /    4 – 112
Västervik Biogas AB 556751-2941 Västervik   -       (-)       -   /   -3 – 0
Indirekt ägda
Hackeryd Vind AB 556853-2831 Mjölby 18,9   (18,9)   0    /    -2 0 –
Gryningsvind AB 556779-5348 Mjölby 20,0   (20,0)   4    /    -2 4 –
Bobergs Vind AB 556892-8625 Linköping 33,0   (33,0)   0    /    0 0 0
Herrberga Vind AB 556815-6060 Mjölby 41,7   (47,7)   0    /    0 0 0
Vävingevind AB 556712-5843 Mjölby   -       (-)       -    /    0 – 0
Bixia ProWin AB 556884-4848 Linköping   -       (-)       -    /    0 – 51

4 163

I moderföretagets redovisning

Intresseföretag Org nr Säte
Andel, % 

kaptial (röster)
Antal 

andelar 2017 2016

EVereg AB 559000-6994 Helsingborg 24,0   (24,0) 120 7 6
EFO AB 556193-4133 Stockholm 21,1   (21,1) 36 0 –

Västervik Biogas AB 556751-2941 Västervik -       (-)     – – 0
Mjölby-Svartådalen Energi AB 556093-1593 Mjölby -       (-)     – – 58

7 64
1)   Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inklusive eget kapitalande-

len av obeskattade reserver.

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

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden 5 3 2 –

Utlåning 40 2 8 2
Amortering -9 – – –
Omklassificeringar 10 – 11 –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 46 5 21 2

Redovisat värde 46 5 21 2

Redovisat värde

NOT 22 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT 
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

NOT 25 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT  
STYRDA FÖRETAG

NOT 26 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG OCH  
GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

NOT 31 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA  
INTÄKTER 

NOT 23 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 24 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

NOT 27 ÄGARINTRESSEN I ÖVRIGA FÖRETAG

NOT 28 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

NOT 35 UPPSKJUTEN SKATTESKULD 

NOT 36 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

NOT 29 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 30 ÖVRIGA FORDRINGAR

NOT 32 AKTIEKAPITAL

NOT 33 ANNAT EGET KAPITAL INKL. ÅRETS RESULTAT

Redovisat värde

Redovisat värde

NOT 21 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

NOT 34 OBESKATTADE RESERVER
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NOT 40 ÖVRIGA SKULDER 

NOT 47 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN
KONCERNFÖRETAG

NOT 41 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA  
INTÄKTER

NOT 39 ÖVRIGA SKULDER

NOT 38 CHECKRÄKNINGSKREDIT

NOT 37 LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 42 ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR  
KASSAFLÖDET 
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Förfallotidpunkt från balansdagen:
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Mellan 1 och 5 år 1 444 1 310 881 1 081
Senare än 5 år 465 450 450 450
Redovisat värde 1 909 1 760 1 331 1 531

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Beviljad limit uppgår till 602 600 – –

Beviljad checkräkningskredit nyttjades inte per balansdagen.

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Investeringsfond enligt va-lagen 260 226 261 226
Övrigt 10 – – –
Redovisat värde 270 226 261 226

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Koncernkontoskuld – – 79 10
Övriga skulder 248 236 54 63
Redovisat värde 248 236 133 73

Koncernkontoskuld
Bolaget är anslutet till Linköpings kommuns koncernkonto i Nordea. Under 
räkenskapsåret fanns möjlighet för bolaget att nyttja Tekniska verken- 
koncernens checkräkningskredit som per balansdagen uppgår till 300 mnkr. 
Hela checkräkningskrediten är fördelad till moderföretaget per balansdagen. 
Eventuell koncernkontofordran redovisas bland övriga fordringar.

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Upplupna personalkostnader 86 72 59 48
Upplupna räntekostnader 5 4 3 3
Upplupna energikostnader 250 252 – –
Förutbetalda anläggningsavgifter va 395 357 395 357
Övriga poster 207 216 154 144
Redovisat värde 943 901 611 552

 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Avsättning till pensioner -2 -2 -2 -2
Övriga avsättningar -19 3 4 4
Nedskrivningar av immateriella och 
materiella anl.tillgångar 60 59 35 26
Realisationsresultat på im- och  
materiella anl.tillgångar 4 – – –
Resultatandel i intresseföretag 13 12 -2 –
Summa 56 72 35 28

Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Kassa och Bank 349 207 28 60
Koncernkontofordran som ingår i 
övriga fordringar 30 145 – –

Summa 379 352 28 60
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) blev efter årets förvärv av 15,7 procent i 
det tidigare intresseföretaget  Mjölby-Svartådalen Energi AB majoritetsägare. 
Från förvärvstidpunkten 2017-05-02 konsolideras företaget som dotterföretag 
i Tekniska verken-koncernen. Mjölby-Svartådalen Energi ABs andelar i andra 
företag medförde även att Mjölby Kraftnät AB, Bixia ProWin AB, Bixia Byggvind 
AB samt Vävingevind AB blev dotterföretag med full konsolidering i Tekniska 
verken-koncernen.    

Ställda säkerheter 
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

För egna avsättningar och skulder
Skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 105 – – –
Övriga ställda säkerheter
Pantsatta bankmedel 129 11 5 –
Redovisat värde 234 11 5 0

Eventualförpliktelser
Koncernen Moderföretaget
2017 2016 2017 2016

Borgensförbindelse till förmån  
för koncernföretag – – 73 –
Borgensförbindelse till förmån  
för intresseföretag – 77 – 77
Redovisat värde 0 77 73 77

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag 73 (0) är till förmån för Bixia 
ProWin AB. I dagsläget nyttjar företaget inte någon kredit för vilken borgensför-
bindelsen är ställd.  
 
Av borgensförbindelser till förmån för intresseföretag är 0 (73) till förmån för Bixia 
ProWin AB. Resterande borgensförbindelse 0 (4) är till förmån för intressebolaget 
EVereg AB, risken för infriande är betydande.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster
Genomsnittligt eget kapital inkl. andelen eget 
kapital på obeskattade reserver

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

Genomsnittlig balansomslutning
 

Nettoskuld Summa räntebärande skulder reducerat med ränte-
bärande tillgångar

Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld i relation till totalt eget kapital

Operativt kassaflöde  
(intern def.)

Resultat efter finansnetto + återförda avskrivningar 
- investeringar - utdelningsbetingat koncern- 
bidrag. 

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt)

Balansomslutningen

Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i relation till  
rörelsens intäkter.

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 746 605 104,64 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
nedan:

Balanseras i ny räkning  746 605 104,64kr
Summa 746 605 104,64kr

NOT 43 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 

NOT 45 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 46 DERIVATINSTRUMENT

NOT 50 RESULTATDISPOSITION

NOT 48 KONCERNUPPGIFTER

NOT 49 DEFINITION AV NYCKELTAL

Linköping den 7 mars 2018        

Rebecka Hovenberg  Gösta Gustavsson       
Ordförande Vice ordförande

Anders Jonsson Gunilla Almesåker      
Verkställande direktör

Astrid Brissman Anne Ludvigsson

Aleksander Gabelic Magnus Metander    

Tanja Mitic Petter Nordström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 mars 2018         

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jonas Leek 
Auktoriserad revisor  

NOT 44 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS SAMMANSÄTTNING

Derivatinstrumenten som innehas i säkringssyfte är i balansräkningen värderade 
till anskaffningsvärdet, omfattning och verkligt värde framgår nedan.

Koncernen 2017 2016
Omfattning Verkligt värde Omfattning Verkligt värde

Valutaterminer EUR 68 MEUR 14 95 MEUR 10
Elterminer 3 918 GWh 108 5 107 GWh 62
Ränteswappar 1 325 MSEK -64 1 120 MSEK -85

Moderföretaget 2017 2016
Omfattning Verkligt värde Omfattning Verkligt värde

Valutaterminer EUR 2 MEUR -1 4 MEUR 0
Elterminer 214 GWh -5 203 GWh -10
Ränteswappar 1 080 MSEK -58 1 030 MSEK -83

Handeln av elterminer sker främst på marknadsplatsen Nasdaq OMX 
Commodities där handelsvalutan är euro varvid även handel med valutaterminer 
sker. Handel som görs i syfte att säkra priset på framtida produktions- och för-
säljningsvolymer resultatredovisas i samma period som de underliggande avtalen 
löper ut.

Ränteswappar anskaffas i syfte att omvandla underliggande lån med rörlig ränta 
till fast ränta eller omvänt, swapparna resultatredovisas i samma period som 
räntan på de underliggande lånen.

 Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 9 % (9 %) omsättning mot andra 
koncernföretag.
Av inköpen avsåg 7 % (7 %) rörelsekostnader och investeringar från andra kon-
cernföretag.

Moderföretaget är ett helägt dotterföretag till Linköpings Stadshus AB (publ), org. 
nr. 556706-9793 med säte i Linköping. 



TILL BOLAGSSTÄMMAN I TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB (PUBL), ORG.NR 556004-9727

REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport omårsredovisningen  
och koncernredovisningen

UTTALANDEN 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Tekniska 
verken i Linköping AB (publ) för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2017 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN 
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god  
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden. 
 
 
 
 

STYRELSENS OCH DEN VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR 
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedöm-
ningen av bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt 

ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använ-
der vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisning-
en och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräck-
liga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del 
av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redo-

visningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisning-
en och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhål-
landen göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presenta-
tionen, strukturen och innehållet i års- 
redovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om års- 
redovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller affärs- 
aktiviteterna inom koncernen för att göra 
ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

 
Vi måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

UTTALANDEN 
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning för Tekniska Verken 
i Linköping AB (publ) för år 2017 samt av för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman dispone-
rar vinsten enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN 
Vi har utfört revisionen enligt god revi- 
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god  
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH DEN VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som bolagets och koncernens verksam-
hetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets orga-
nisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och 
koncernens ekonomiska situation, och att 
tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens rikt-
linjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.
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REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-

dig till någon försummelse som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot bolaget

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

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

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

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och försla-
get till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsent-
liga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrel-
sens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Linköping den 12 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jonas Leek 
Auktoriserad revisor

En sammanfattning av året 2017 finns  
digitalt på 2017.tekniskaverken.se
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FAKTA I URVAL
Tekniska verken

876

1 957 km

3 155 km

860 km

1
4
5

636 mnkr

4 839 

90%
Medelantal anställda:

Vatten och avlopp

Fjärrvärme

145 meter lång 
kulvert med UV-
ljus mot parasiter, 
bakterier och virus

kommunikations- och 
fibernät

Resultat under 2017

Intäkter under 2017

17 dotterbolag

Läkemedelsreningen:

Andel nergrävd elkabel:

21 000 
besökare

under vallastaden 
expot.

mnkr

av läkemedelsresterna 
kan renas bort.

71%
NKI nöjd kundindex

88,5 %  
73,8 % 
91 %

Linköping 
Katrineholm

Mjölby 

600 000 ton
Energiåtervunnen mängd avfall
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