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VD HAR ORDET

”Koncernens bästa resultat
Året 2021 då allt skulle återgå till det
normala. Vaccinationer, näringslivets
återhämtning och en framtidstro karaktär
iserade andra hälften av året. Även detta
år var vi på Mölndal Energi i stort sett
förskonade från väsentlig påverkan vad
gäller pandemin.

Utmaningarna för fjärrvärmen är fortsatt konkurrensen
från värmepumpar samt lokala energifabriker på företags
marknaden. Vi möter förändringarna med ett ökat kund
fokus, erbjudanden och kundtillgänglighet, samt o
 ptimering
av bränsleinköp genom varaktiga samarbeten med
leverantörer.
Vår satsning på utbyggnad av fjärrkyla affären har under
året konkretiserats och redan under 2022 stundar starten
på projektet att utveckla en ny produktionsanläggning med
tillhörande nätutbyggnad.

Situationen med pandemi till trots jobbade vi på med oför
ändrat engagemang för vår verksamhet och våra kunder.

Elhandel – knivskarp konkurrens

Vårt långsiktiga fokus är att tillsammans med våra kunder

Elhandel är en bransch som kännetecknas av knivskarp

åstadkomma det hållbara välfärdssamhället. Denna inrikt

konkurrens. Våra kunder finns runt om i hela Sverige samt

ning innebär utveckling, framtidstro och att vi måste ligga

givetvis i Mölndal där vi har en stark marknadsposition.

i framkant gällande alla de möjligheter som finns inom vår

Första halvåret kännetecknades av god och stabil lön

bransch.

samhet men under senhösten ändrades scenariot markant.
Priset på el som normaliserades under våren steg till nivåer

Vår vision

som vi inte sett sedan 2010. De volatila elpriserna har

Tillika med föregående år fortsätter vår resa vad gäller fossil

inneburit högre kostnader för bland annat riskhanteringen

fri energiproduktion, digitala satsningar, nya erbjudande till

och volymerna har påverkats av den kalla väderleken.

marknaden om tjänster, noll kundupplevda fel vad gäller

Trots den situation vi nu befinner oss i fortgår vår satsning

vårt elnät, utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Stora

för att behålla och öka antalet kunder på både privat- och

investeringar har konkretiserats och våra utmaningar för

företagssidan kontinuerligt och satsningar på varumärke,

kommande år är framåtsträvande och inspirerande.

kundlojalitet, onlinenärvaro samt digitala alternativ för
försäljning är fortfarande självklarheter.

Visionen är fast förankrad i koncernen och finns med

Elmarknaden påverkades under hösten 2021 av externa

i såväl strategiska beslut som det dagliga arbetet: Mölndal
Energi ska vara en ledande aktör i omställningen till ett

liteter till vilka vi under rådande förutsättningar har förhållit

hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder. Vi ska

oss konsekventa och lösningsorienterade till. Med tanke på

tillhandahålla miljömässigt hållbar och prisvärd energi som

utvecklingen och i jämförelse med flera branschkollegor får

levereras säkert och stabilt. Vi ska också bidra till vår kom

vi vara nöjda med det ekonomiska utfallet för året som gått.

muns tillväxt och attraktionskraft samt ekonomisk, social

Vindkraft – vindfattigt

och ekologisk utveckling.
Förnybar energi är avgörande för ett hållbart samhälle

Under 2021 producerade koncernens tre vindkraftverk el,

varför vi endast erbjuder våra kunder energi ifrån förny

motsvarande konsumtionen hos 8 000 lägenhetskunder.

bara källor såsom vind, vatten, biobränsle och inom en snar

Årets produktion blev mindre än föregående år vilket ute

framtid även solenergi från egen produktion.

slutande kan hänföras till det mycket vindfattiga året.

Fjärrvärme & Fjärrkyla – metereologiskt normalår

erbjuda kunderna egenproducerad vindkraftsel stärker

Vädermässigt blev 2021 ett normalår vilket till skillnad mot

varumärket och ger trovärdighet till vår långsiktiga miljö

föregående års varmvintrar innebär helt andra förutsätt

profilering.

Vädrets makter har vi ingen påverkan på och att kunna

ningar för vår huvudverksamhet, fjärrvärme. Ökande fjärr
värmevolymer, högre elpris och ett bibehållet och utökat

Tjänster – ett komplement i tiden

samarbete med Göteborg Energi har bidragit till ett mycket

Den strategiska satsningen på Tjänster som bygger på

starkt resultat. Vi har tillika med föregående år en nästan

genomarbetade strategier och tydlig inriktning för att skapa

hundraprocentig anslutningsgrad till fjärrvärmegemen

långsiktigt hållbara affärer har fortsatt under 2021. Affärs

skapen i nya exploateringsområden och våra konkurrens

området stödjer koncernens kärnaffär och dess betydelse

fördelar med miljö som ett tungt vägande argument kom

för andra affärsområden har ökat under året.

mer även fortsättningsvis ihop med leveranstillgänglighet,

Tjänsteutbudet vilket i grunden är laddinfrastruktur, sol

prisvärdhet och god service att ge mycket nöjda kunder.
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någonsin”
rådgivning med mera utökas för varje år och inför 2022
hoppas vi på ett utökat samarbete med Mölndal Stad samt
i övrigt nya attraktiva tjänster till marknaden.
Vidare har diskussionen inom Mölndal Stad gällande
satsningen på en solcellspark inneburit att man gett oss
i uppdrag att planera, bygga och förvalta en sådan. Parken
kommer att uppföras på Kikås avfallsanläggning och driften
beräknas vara i gång under 2023.

Elnät – fortsatt expansion i Mölndal
2021 har präglats av en stabil nätverksamhet. Tillgäng
ligheten har varit hög och vi har haft få högspänningsfel
i vårt nät. Planeringen för att utveckla målet om noll kund
upplevda elnätfel till 2038 har löpt på och konkretiseras mer
och mer ju längre vi kommer i projektet.
Till skillnad mot föregående år har det vädermässiga
normalåret inneburit större volymer och högre resultat
i jämförelse med tidigare varmår. Andra intäkter i form av
anslutningsavgifter ligger fortfarande högt på grund av den
expansion som håller i sig i Mölndal och prognoserna för
2022 pekar även de på en fortsatt expansion och framtidstro.
I den årliga Nils Holgersson rapporten, vilken rankar
elnätsbolagen utifrån pris ut till sina kunder, hamnar
Mölndal Energi på en hedervärd 1:a plats av 290 undersökta
kommuner.

Ett starkt resultat ger avkastning
till Mölndalsborna
Resultatmässigt gör Koncernen Mölndal Energi sitt bästa
resultat någonsin. Resultatet efter finansiella poster uppgår
till 104 Mkr (63 Mkr) för verksamhetsåret 2021. Netto
omsättningen exklusive punktskatter uppgår till 1 257 Mkr
(776 Mkr).
Vårt långvariga strategiska arbete med att utveckla och
bedriva vår verksamhet ger oss en välkommen hävstång
när yttre omständigheter och vår strategiska position med
helt förnyelsebar energiproduktion sammanfaller på ett
ekonomiskt gynnsamt sätt.
Vi fortsätter att utveckla verksamheten och säkerställer
vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle samtidigt som vi
genererat vinst och avkastning till Mölndalsborna.
Tack alla medarbetare, kunder och samarbetspartners för
ett bra 2021. Jag ser med tillförsikt fram emot vad vi kan
åstadkomma under 2022.

Christian Schwartz
Verkställande direktör

Kikås, Mölndal

Mölndal Energi
Mölndal Energi är ett kommunägt
energibolag som utvecklar och erbjuder
prisvärda och hållbara energilösningar
till kunder i både Mölndal och övriga
Sverige. Vinsterna återinvesteras
i verksamheten eller går tillbaka till
Mölndalsborna.

1:a
290
plats av

Den årliga Nils Holgersson
rapporten visade att
Mölndal Energis fjärrvärme
ligger prismässigt under
genomsnittet och att våra
elnätskunder har de lägsta
elnätpriserna av 290
undersökta kommuner.

Mölndal Energi har
117 medarbetare.

Mölndal Energi är organiserat
i fem affärsområden: Värme
och Kyla, Tjänster, Elnät,
Elhandel och Vindkraft.

Produktionen av fjärrvärme
och el i Riskullaverket
företogs under 2021 med
förnyelsebara restprodukter
och återvunnen energi.

Mölndal Energikoncernen blev
först i Sverige med att vara
helt fossilfri i egen produktion
vid årsskiftet 2018/2019.

MÖLNDAL ENERGI
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på 60 sekunder
Mölndal Energi äger tre
vindkraftverk, ett på
Dalboslätten söder om
Mellerud, ett i Håkantorp
utanför Vara och ett
i Tanum. Samtliga har
en generatoreffekt på
2 000 kW.

1 25
7M
kr

I dagsläget har bolaget närmare

67 000 elhandelskunder
22 985 elnätskunder
2 271 fjärrvärmeanläggningar
1 963 fjärrvärmekunder

Nettoomsättningen för
koncernen uppgår till
1 257 Mkr.

Satsningen på fjärrkyla löper på och
marknaden förväntas öka under
kommande år.

Hållbarhetsredovisning
Koncernen Mölndal Energi
upprättar en separat
hållbarhetsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
Den finns publicerad på
→ molndalenergi.se.
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Förvaltningsberättelse
STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

för Mölndal

Elåret 2021

Energi AB, organisationsnummer 556488-8518, får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för verksam

Under stora delar av 2020 var överskottet i de nordiska

hetsåret 2021.

vattenmagasinen större än någonsin tidigare. Det ledde till

Mölndal Energi AB ägs av Kvarnfallet Mölndal AB,

mycket låga elpriser. Även 2021 inleddes med ett hydro

MÖLNDAL ENERGI AB

organisationsnummer 556602-0854, vilket är ett av

logiskt överskott, men nivåerna sjönk successivt och vändes

Mölndals stads helägda dotterbolag. I koncernen Mölndal

under våren och sommaren till ett stort underskott. Detta

Energi AB ingår det helägda dotterbolaget Mölndal Energi

sammanföll med revisionsperioden för kärnkraften och

Nät AB, organisationsnummer 556509-4587, i vilket elnäts

fortsatta begränsningar i överföring av el mellan de norra

verksamheten bedrivs.

och södra delarna av Sverige.

Verksamhet

”Under året levererade
Mölndal Energi
uteslutande el från
förnybara energikällor”

Bolagets verksamhet utgörs av produktion och d
 istribution
av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Vidare bedriver b
 olaget
elhandel, erbjuder tjänster avseende energifrågor samt
tillhandahålla lösningar gällande solceller och ladd
infrastruktur. Bolaget äger även tre vindkraftverk.

Elhandel
Bolaget bedriver krafthandel enligt den av styrelsen fast
ställda riskpolicyn. Elinköpen på den nordiska elbörsen

I juli var spotpriset i Elområde 3 det högsta sedan januari

kompletterades under året med ett fåtal bilaterala affärer.

2019. Det blev startskottet på en prisuppgång som sedan

Elförsäljningen under 2021 uppgick till 1 052 (1 124) GWh
och antalet kunder uppgick till drygt 67 000 (81 000) vid

kulminerade under hösten och vintern då elpriserna hela

årets slut.

tiden slog nya rekord. Kärnkraften producerade enligt
förväntningarna, men underskottet i vattenkraftssystemet

Under året levererade Mölndal Energi uteslutande el
från förnybara energikällor. Vår egenproducerade vindkraft

bestod och vindkraften gick sämre än normalt. I resten

och Riskulla-el kompletterades med inköp av el hänförlig till

av norra Europa var det också mindre vind än normalt.

vindkraft, vattenkraft och solkraft.

Samtidigt rusade priserna på kol, gas och utsläppsrätter.
I Tyskland gick man in i hösten och vintern med ovanligt låga
gaslager samtidigt som efterfrågan på både gas och kol steg
kraftigt när många länder öppnade upp efter pandemin.
Inom EU har man samtidigt höjt ambitionerna på klimat

Antal kunder (st)

området vilket gör att priset på utsläppsrätter är betydligt

100 000

högre än tidigare. Resultatet av allt detta blev rekordhöga

80 000

elpriser i nästan hela Europa. De enda undantagen var de

60 000

norra delarna av Sverige och Norge där mycket av vatten
kraftsproduktionen blev inlåst på grund av överförings

40 000

begränsningar.

20 000

Försäljning och produktion

0
2017

2018

2019

2020

2021

Under året har expansionen i Mölndal, vad gäller byggn
ationer, hållit i sig och vi har anslutit 15 nya kunder till

1 500

fjärrvärmenätet. Nyanslutningarna motsvarar en energi

Levererad volym (GWh)

förbrukning på ca 2,4 GWh. Samtidigt har efterfrågan på
fjärrkyla i kombination med fjärrvärme i samband med
nybyggnation av kontorshus ökat. Två fjärrkylaavtal har

1 000

tecknats under året varav en utökning av effekt och en
gällande nyanslutning.
Helåret 2021 har varit kallare än på flera år. Det

500

kalla vädret samt arbetet med att förbättra kundernas
fjärrvärmecentraler har resulterat i en markant förbättring

0
2017

2018

2019

2020

på årsmedelavkylningen av fjärrvärmevattnet.

2021
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Tulebosjön

Arbetet med att försörja nya Mölndals innerstad med el,

innovationer för hållbar samhällsbyggnad för stadsdelen

värme och fjärrkyla har fortsatt. Dessutom har det förts

Forsåker. Tillsammans med Mölndals Stad har en plan för

en nära dialog om energileveranser och innovativa energi

utbyggnad av laddinfrastrukturen tagits fram.
Koncernens långsiktiga varumärkesarbete syftar till att

lösningar med fastighetsägare i exploateringsområdena
Forsåker, Pedagogen Park, GoCo Health Innovation City och

stärka varumärket och vår position som drivande i omställ

Kållereds Centrum.

ningen till ett hållbart samhälle. I de NKI-undersökningar

Mölndal Energi är även fortsatt medlemmar i både

som vi kontinuerligt genomför bland våra elnätskunder be

Prisdialogen och Klimatdialogen. Inom ramen för dessa

dömer 80 procent av våra kunder att vi är bra på hållbarhet.

fördes en konstruktiv dialog

Snittsiffran för branschen är

med fastighetsägare i Mölndal

63 procent.

MÖLNDAL ENERGI AB

kring både prissättningen av
fjärrvärme och samarbets
projekt där vi tillsammans
med kunderna kan bidra till
långsiktig hållbarhet utifrån ett
energiperspektiv.
En nyhet för 2022 är
att prismodellens nätdel
uppdateras för att bli mer
väderstabil. För att kunderna
ska undvika otrevliga över

Den totala försäljningen av
fjärrvärme uppgick till

452 GWh

(2020: 341 GWh)
Den totala försäljningen av
fjärrkyla uppgick till

2 291 MWh
(2020: 1 562 MWh)

Sedan 2019 har fokus
varit på att utveckla koncern
ens varumärke dels genom
online-närvaro samt dels på
sättet som vi arbetar med
marknadsföring och försälj
ning. Detta har resulterat
i en helt ny webbplats, nytt
marketing automationsystem,
nytt online-CRM, en kunskaps
hubb som inbegriper bloggar
för både p
 rivat- och företags

raskningar begränsas nät

sidan samt en satsning på

avgiften så att förbrukningen
en kall vinterdag inte slår igenom fullt ut. Under varma vint

sociala medier och sökordsmarknadsföring av det innehåll

rar motsvarar den uppmätta förbrukningen inte det långsik

och material som vi kontinuerligt producerar.

tiga behovet hos varje kund som systemet är dimensionerat

Även 2021 blev ett annorlunda år mot vad vi normalt

för. Tidigare uppmätta förbrukningar som bättre represent

är vana vid och vi har inte haft möjligheten att genomföra

erar behovet behålls då som underlag för nätavgiften. Sett

så många kundevent och mässor som vi planerade för.

över flera år blir kundens kostnad densamma samtidigt

Vi fick anpassa vår årliga julgransplundring för Mölndals

som variationen mellan åren minskar.

borna i januari till ett ”drive-thru”-event. Det är glädjande
att många Mölndalsbor gjort det till en årlig tradition att

Ett erbjudande kring laddinfrastruktur till elbilar, ”Ett
laddat Mölndal”, lanserades till företagskunder under 2018.

göra fjärrvärme och el av sina julgranar. Totalt deltog cirka

Sedan dess har ca 105 laddstolpar levererats, varav 5 under

450 b
 ilburna deltagare på julgransplundringen.

2021. Konceptet ”Ett soligt Mölndal” som lanserades 2019,

Bränslemix för
energiproduktionen 2021

innebär att företag och privatpersoner inom kommunen
erbjuds ett nyckelfärdigt solcellspaket. Under 2021 har
Mölndal Energi levererat solceller till 14 nya villakunder.

Produktionen av fjärrvärme och el i Mölndal Energis kraft
värmeverk, Riskullaverket, har till 100 procent skett med

”Det stora intresset
för energitjänster har
hållit i sig under 2021”

förnyelsebara restprodukter och återvunnen energi.

Fjärrvärmenätet
Fjärrvärmenätet omfattar 150 kilometer ledningar från
Lindome i söder till Göteborggränsen i norr och förser en
stor andel av Mölndalsborna med värme.
Under 2021 har den nya simhallen i Åby, Hedin Bils nya
huvudkontor, Gärdeängens förskola, fastighet på Konge

Det stora intresset för energitjänster har hållit i sig under

gårdsgatan, fastighet på Kryptongatan samt fastighet på

2021 och som exempel kan nämnas energikartläggningar av

Möbelgatan anslutits till fjärrvärmenätet.

större fastigheter. Under året genomfördes flera kampanjer

Vidare har Pepparedsskolan, som tidigare värmdes med

i syfte att hjälpa kunderna att effektivisera sina fjärrvärme

el, anslutits och konvertering från el till fjärrvärme pågår för

centraler och teckna trygghetsavtal.

Förbos fastigheter på Peppareds torg.

Totalt har fyra nya tjänster lanserats under året bland

2019 antogs den nya detaljplanen för Tingshuset 13 och

annat laddboxar till privatpersoner. Under 2020 tecknades

arbetet med exploatering av området, GoCo Health Inno

också ett samarbetsavtal mellan Johanneberg Science Park,

vation City, intensifierades. Arbetet med att förse området

Mölndal Energi och Mölndala Fastighets AB för att utveckla

med både fjärrvärme och fjärrkyla har pågått under året

MÖLNDAL ENERGI
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Fakta fjärrvärme
2021

2020

2019

2018

2 271 st

2 261 st

2 261 st

2 240 st

Försåld energi till kunder i Mölndal

299 GWh

253 GWh

273 GWh

293 GWh

Försåld energi till Göteborg Energi AB

153 GWh

89 GWh

110 GWh

99 GWh

Fjärrvärmeproduktion i egna anläggningar

461 GWh

348 GWh

397 GWh

402 GWh

Inköpt fjärrvärme från Göteborg Energi AB

26 GWh

27 GWh

22 GWh

23 GWh

Elproduktion, brutto

119 GWh

91 GWh

122 GWh

117 GWh

Tillgänglighet KVV

99,92 %

99,97 %

99,99 %

99,95 %

Tillgänglighet HVC P1

89,52 %

99,73 %

98,60 %

98,60 %

2021

2020

2019

2018

6

5

3

3

Försåld energi till kunder i Mölndal

2 291 MWh

1 562 MWh

1 512 MWh

986 MWh

Fjärrkylaproduktion i egna anläggningar

2 696 MWh

2 264 MWh

1 564 MWh

1 080 MWh

100 %

100 %

100 %

100 %

Antal kundanläggningar

Fakta Fjärrkyla
Antal kundanläggningar

Tillgänglighet Berget

Fördelning – tillförd energi (GWh)
Hjälpel
 Hjälpel (23,6)

Inköpt värme från
Göteborg Energi
 Spillvärme (16,7)
 Avfall (12,9)
 Hjälpel (0,5)
 Bioolja (0,1)

Restprodukter från byggoch rivningsindustri
 Ofärgat returträ (149,9)
 Färgat returträ (120,0)

Restprodukter från
sågverk och skogsbruk
 Bark (128,3)
 Grenar och toppar (76,6)
 Energived (59,6)
 Bioolja (2,6)

MÖLNDAL ENERGI
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MÖLNDAL ENERGI AB

och i somras startades leveransen av fjärrvärme och fjärr
kyla till den första kunden.
Under 2020 antogs den nya detaljplanen för Pedagogen
Park. Planering för byggnation har pågått under året och
byggnationen av den första etappen är klar. Byggnation av
etapp 2 pågår och kommer att färdigställas under 2022.
Leveransen av fjärrvärme har fungerat bra under året
med en hög tillgänglighet om 99,9 procent.

”Leveransen av fjärr
värme har fungerat
bra under året med
en hög tillgänglighet”

Fjärrkylanätet
Mölndal Energi har sedan 2016 ett fjärrkylanät som är

befintliga produktionsenheterna. Riskullaverket omfattar

lokaliserat i centrala Mölndal. Under 2021 har arbetet med

bränslemottagning, bränslelager, transportband, olje

ett nytt fjärrkylanät i området vid Tingshuset 13, Go Co

cisterner, tre produktionsenheter (panna 1, panna 2 och

Health Innovation Center, färdigställts och leverans av kyla

panna 3), turbin, rökgaskondenseringsanläggningar och

till den första kunden har startats. Vidare pågår arbetet

skorsten. Sedan 2018 används bioolja/ RME, som start- och

med utökningen av hela fjärrkylaaffären. Planerna på ny

spetsbränsle.

produktionsanläggning har konkretiserats och befintligt nät

→ Panna 1 är en fastbränsleeldad hetvattenpanna på cirka
40 MW tillförd effekt som sedan 2016 eldas med bio

kommer att byggas ihop med de nya delarna.

bränsle.

Produktionsanläggningar och
gällande tillstånd

→ Panna 2 är en oljeeldad hetvattenpanna på 55 MW tillförd
effekt och eldas från och med 2019 med bioolja/ RME.
→ Panna 3 är en fastbränsleeldad panna på 88 MW tillförd
effekt och eldas med förnyelsebara restprodukter.

Mölndal Energi bedriver två tillståndspliktiga anläggningar:
→ Riskullaverket

Tillståndet enligt miljöbalken för befintlig och utökad verk

→ Valåsdalens panncentral

samhet vid Riskullaverket togs i anspråk 2018-11-01. Den
Riskullaverkets tillståndspliktiga verksamhet enligt Miljö

löpande uppföljningen av tillståndet visar att vi klarar de

balken omfattar produktion av fjärrvärme och el via de

krav som ställs vad gäller luftutsläpp.

MÖLNDAL ENERGI
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Sisjön

av tillståndet. Ett utredningsvillkor kvarstår och omfattar

Visionsarbetet Mölndal Energi
och Mölndals stad 2023

utredning av rökgaskondensat och eventuella åtgärder för

Mölndal stads Vision 2023 består av tre fokusområden:

att möta kraven för dessa utsläpp. Detta arbete pågår till

→ En modig stad med en tydlig historia

december 2022.

→ Mölndal förstärker Västsverige

Under 2021 har en dagvattendamm byggts i enlighet
med de utredningsvillkor som fastställts med anledning

Valåsdalens panncentrals tillståndspliktiga verksamhet

→ En hållbar stad där vi växer och mår bra

omfattar installation och drift av två oljepannor om vardera
11 MW tillförd effekt för topp- och reservproduktion. Även

Visionen skall ligga till grund för strategisk planering och

i Valåsdalen har eldningsolja 1 ersatts av RME-olja som

utveckling i Mölndals stad.

bränsle.

För koncernen Mölndal Energi, en koncern helägd av

Utöver Riskullaverket och Valåsdalens panncentral finns

Mölndals stad, ligger det närmast till hands att främst

ett antal mindre pannor som fungerar som effektreserv/

arbeta med det tredje fokusområdet, ”en hållbar stad där

beredskapsanläggningar.

vi växer och mår bra”. Koncernen genomsyras av ett aktivt
miljöarbete samtidigt som vi ekonomiskt bidrar till Mölndals

Personal

stads utveckling.
I enlighet med ägardirektivet arbetar vi också som

Medelantalet anställda i hela koncernen under 2021 är
117 (110), inkluderat tidsbegränsat anställda. Medelantalet

Mölndals stads sakkunniga spets inom områdena energi

anställda är 111 (105) på Mölndal Energi AB. Av de anställda

och miljö. Detta arbete syns bland annat i våra remisser och

utgör 27 (28) procent av personalen kvinnor och 73 (72) pro

vår rådgivning.

cent är män. Medelåldern för hela koncernen är 44 år (45).

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret och efter dess utgång

Under 2021 anställdes 9 tillsvidareanställda och 3 viss
tidsanställda. Personalomsättningen för koncernen 2021
var 5,2 procent exklusive pensionsavgångar.
För koncernen är sjukfrånvaron 2021 3,9 procent

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskaps

(2,4 procent) och för Mölndal Energi AB är sjukfrånvaron

året eller efter dess utgång.

3,9 procent (2,4 procent).

MÖLNDAL ENERGI
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Flerårsöversikt
Koncernen, tkr

2021

2020

2019

2018

2017

1 257 485

776 176

976 355

1 004 867

864 167

Rörelseresultat

113 202

71 673

67 794

107 095

102 893

Resultat efter finansiella poster

104 387

62 873

48 825

82 084

90 622

2 031 145

1 712 687

1 726 776

1 774 444

1 743 686

751 417

703 647

691 033

689 763

657 373

6,1

4,2

3,9

6,1

6,6

11,4

7,1

5,5

9,5

11

Soliditet vid årets slut, %

39

40

39

38

37

Medelantal anställda, st

117

110

106

108

106

2021

2020

2019

2018

2017

1 212 712

715 851

921 193

939 237

792 071

Rörelseresultat

92 697

35 210

34 329

50 476

42 354

Resultat efter finansiella poster

89 145

31 966

31 443

43 338

47 844

1 377 622

1 037 497

1 022 268

1 030 145

986 693

404 120

379 320

374 100

373 780

361 371

7,7

3,5

3,5

5,1

5,7

Avkastning på justerat eget kapital, %

10,8

4,1

4,1

5,8

6,8

Soliditet vid årets slut, %

54,4

59

59

58

57

Medelantal anställda, st

111

105

102

103

102

Nettoomsättning exklusive punktskatter,
inklusive aktiverat arbete och övriga intäkter

Balansomslutning
Eget kapital
MÖLNDAL ENERGI AB

Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på justerat eget kapital, %

Moderbolaget, tkr
Nettoomsättning exklusive punktskatter
inklusive aktiverat arbete och övriga intäkter

Balansomslutning
Eget kapital
Avkastning på totalt kapital, %

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 212 (715) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 89 (32) Mkr. Bolaget
har i redovisningen upptagit koncernbidrag från Mölndal Energi Nät AB med 20 (35) Mkr och avlämnat koncernbidrag till
moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB med 50 (47) Mkr.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på justerat eget kapital
Resultat efter finansiella poster med avdrag för 20,6 % schablonskatt i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital.
Justerat eget kapital: Eget kapital jämte egen kapitalandel, 79,4 % i obeskattade reserver.
Soliditet
Genomsnittligt justerat eget kapital i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Investeringar och pågående arbeten
Moderbolaget, tkr

2021

2020

Investeringar i fjärrvärme-/fjärrkylanätet

49 651

25 042

KVV Riskulla samt övrig fjärrvärme

18 290

44 181

Övrigt

26 564

5 254

Summa

94 505

74 477

MÖLNDAL ENERGI
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Kvarnbyn

Riskhantering

och i ett kortare perspektiv. Vad ovan anförts ställer krav på

Upprättandet av års- och koncernredovisning enligt K3

kontinuerlig utveckling av mål, strategier och arbetssätt.
Under 2018 till och med 2021 har flera strategiska beslut

kräver att företagsledningen och styrelsen gör antaganden
om framtiden och antaganden om risker i bolagets och

tagits vad gäller väsentliga satsningar på affärsområdet

koncernens tillgångar och skulder.

Elhandel vilka borgar för en positiv utveckling i linje med
beslutade strategier och planer.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett flertal

För affärsområdet Värme & Kyla har stora satsningar

finansiella risker: marknadsrisk (elprisrisk, valutarisk och
ränterisk) samt kreditrisk. Koncernens största riskexponering

gjorts under senare år vad gäller bränslen och förbränning

finns inom elhandeln. Styrelsen beslutar årligen om risk

vilket säkerställer att produktionsanläggningarna är an

policy för elhandeln (elprisrisk, valutarisk) vilken kontinuerligt

passade för framtida krav. Under 2020 och 2021 togs beslut

följs upp av controller. För övriga affärsrisker, exempelvis

om väsentliga investeringar i ny basinfrastruktur kopplat

vad gäller bränslen och elförsäljning av egenproducerad el

till fjärrkylanätet. Beslutet togs av styrelsen och arbetet på

finns rutiner och policys för att minimera riskerna.

börjades under 2021.
Tillika med föregående år gjordes satsningar på nya

Bolagsstyrning

tjänster vilket har inneburit att produktutbudet breddats

Styrning av koncernens/moderföretagets samlade verk

i enlighet med krav från kunder och intressenter samtidigt

samheter sker genom styrelse i respektive koncernbolag

som digitaliseringstakten varit hög.
Allt sammantaget är och kommer Mölndal Energi att vara

och av en koncerngemensam vd och företagsledning.
Samtliga styrelseledamöter utses ytterst av Mölndals stad

ett energibolag i framkant, både som en ledande aktör i om

kommunfullmäktige. Ägardirektiv för bolaget är utfärdat av

ställningen till ett hållbart samhälle och som ett bolag vilket

Mölndals stad. Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning

kommer att leverera en stabil och långsiktig värdetillväxt.

i enlighet med ABL.

Förslag till disposition beträffande
bolagets vinst

Bolagets framtida förväntade
utveckling

Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen

Bolaget verkar i en bransch som kännetecknas av ständig

kronor 221 120 407 disponeras enligt följande:

förändring. Konkurrensen vad gäller elhandel, alternativ

i ny räkning överförs kr 221 120 407

till fjärrvärmen på värmemarknaden samt tillgång till rätt
bränslen tenderar att öka år från år. Vidare är påverkan

Vad beträffar koncernens och företagets resultat och

vad gäller direktiv och regleringar från myndigheter något

ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och

som man ständigt måste anpassa sig till både strategiskt

balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

MÖLNDAL ENERGI
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Resultaträkning
tkr

2021

KONCERNEN
2020

1 230 156
5 799
21 530
1 257 485

740 381
7 634
28 161
776 176

1 185 383
5 799
21 530
1 212 712

680 076
7 614
28 161
715 851

-871 276
-87 529
-96 795

-435 638
-91 139
-91 541

-844 747
-137 880
-90 541

-413 494
-136 109
-85 739

-88 683
-1 144 283

-86 185
-704 503

-46 847
-1 120 015

-45 299
-680 641

113 202

71 673

92 697

35 210

131

336

131

336

353
–
-293
-542

497
–
-2
-586

353
69
-293
-542

497
61
-2
-586

-5 501
-2 688

-5 960
-2 810

-307
-2 688

-465
-2 810

-275
-8 815

-275
-8 800

-275
-3 552

-275
-3 244

104 387

62 873

89 145

31 966

-50 000

-47 000

-61 900

-25 400

54 387

15 873

27 245

6 566

-6 617

-3 259

-2 445

-1 346

47 770

12 614

24 800

5 220

Not

MODERFÖRETAGET
2021
2020

Rörelsens intäkter m.m.

MÖLNDAL ENERGI AB

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2
3

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

4
5
9, 10, 11, 12

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Finansiella intäkter från dotterbolag
Räntekostnader till Mölndals stad
Räntekostnader till moderbolag
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Borgensavgift till Mölndals stad
Övriga finansiella kostnader till
Mölndals stad

17

6

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

8

Årets resultat
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Balansräkning
tkr

Not

KONCERNEN
2021-12-31
2020-12-31

MODERFÖRETAGET
2021-12-31
2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska
anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

9

2 922
2 922

5 294
5 294

2 305
2 305

4 214
4 214

10
11

263 905
1 154 899

244 583
1 116 786

262 736
489 442

243 414
441 720

12
13

7 659
45 599
1 472 062

5 818
65 482
1 432 669

7 659
29 993
789 830

5 759
50 997
741 890

14
15
16
17

–
25
21 496
33 266
54 787

–
25
14 939
40 429
55 393

5 900
25
3 299
33 266
42 490

5 900
25
170
40 429
46 524

1 529 771

1 493 356

834 625

792 628

255

1 153

255

1 153

22 999
22 999

15 798
15 798

22 999
22 999

15 798
15 798

67 001
–
11 658
4 768
15 102
5 355

46 743
–
9 783
3 505
15 109
5 298

67 001
56 637
11 648
4 765
11 945
4 706

46 743
40 611
9 770
3 505
11 952
4 698

288 747
392 631

100 177
180 615

277 552
434 254

88 874
206 153

85 489

21 765

85 489

21 765

501 374

219 331

542 997

244 869

2 031 145

1 712 687

1 377 622

1 037 497

Summa anläggningstillgångar
Immateriella omsättningstillgångar
Elcertifikat och utsläppsrätter
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos dotterbolag
Fordringar hos Mölndals stad
Fordringar hos övriga koncernbolag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

18

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
tkr

Not

KONCERNEN
2021-12-31
2020-12-31

MODERFÖRETAGET
2021-12-31
2020-12-31

Eget kapital och skulder

MÖLNDAL ENERGI AB

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

19

150 000

150 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Annat eget kapital inkl. årets resultat
Eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare

Obeskattade reserver

20

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

16

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till moderbolag

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit till Mölndals Stad
Skulder till kreditintstitut
Leverantörsskulder
Skulder till moderbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

601 417
751 417

553 647
703 647

751 417

703 647

150 000
33 000
183 000

150 000
33 000
183 000

196 320
24 800
221 120

191 100
5 220
196 320

404 120

379 320

351 200

319 300

104 595
104 595

91 438
91 438

6 648
6 648

1 089
1 089

505 410
200 000
705 410

529 607
170 000
699 607

–
200 000
200 000

–
170 000
170 000

158 339
74 197
66 555
50 000
40 817

45 140
24 275
35 487
47 000
30 691

158 339
50 000
59 426
50 000
19 431

45 140
–
32 791
47 000
11 585

79 815
469 723

35 402
217 995

78 458
415 654

31 272
167 788

2 031 145

1 712 687

1 377 622

1 037 497

21

22

23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Annat eget
Aktiekapital inkl.
kapital
årets resultat

Koncernen, tkr
Ingående balans 2020-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31
Ingående balans 2021-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

150 000

541 033
12 614
553 647

691 033
12 614
703 647

150 000

553 647
47 770
601 417

703 647
47 770
751 417

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

150 000

33 000

150 000

33 000

191 100
5 220
196 320

374 100
5 220
379 320

150 000

33 000

150 000

33 000

196 320
24 800
221 120

379 320
24 800
404 120

150 000
150 000

Moderföretaget, tkr
Ingående balans 2020-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31
Ingående balans 2021-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

Totalt
eget kapital
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Kassaflödesanalys
tkr

KONCERNEN
2021
2020

Not

MODERFÖRETAGET
2021
2020

Den löpande verksamheten

MÖLNDAL ENERGI AB

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår
i kassaflödet
Avskrivningar
Övriga poster som inte ingår
i kassaflödet

24

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager
Ökning(-)/minskning(+) av
rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Avyttring av materiella
anläggningstillgångar
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga
fordringar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

113 202

71 673

92 697

35 210

88 683

86 185

46 847

45 299

2 748
204 633

1 375
159 233

1 560
141 104

1 375
81 884

484
-9 299
-8
195 810

833
-9 633
-9
150 424

553
-4 105
-8
137 544

894
-4 138
-9
78 631

-6 303
-212 023

11 016
49 957

-6 303
-228 108

11 016
50 118

248 726
226 210

-37 034
174 363

244 867
148 000

-34 479
105 286

–

-10

–

-10

-128 519

-97 130

-94 506

-75 260

67

–

67

–

7 163
-121 289

-26 650
-123 790

7 163
-87 276

-26 650
-101 920

–
-47 000
30 000
-24 197
-41 197

–
-47 000
30 000
-24 207
-41 207

20 000
-47 000
30 000
–
3 000

23 000
-47 000
30 000
–
6 000

63 724
21 765
85 489

9 366
12 399
21 765

63 724
21 765
85 489

9 366
12 399
21 765

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Kvarnbyn

Noter

månad som produktion sker. Elcertifikat värderas till lägsta
värdets princip och ingår i posten ”Övriga rörelseintäkter”.

Utsläppsrätter

Belopp i tkr om inte annat anges

Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldel
ning görs. Utsläppsrätter värderas till lägsta värdets princip.

Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper

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

Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt års
MÖLNDAL ENERGI AB

redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tilläm

Leasing

pade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Kraftvärmeverket Riskulla som togs i drift i december 2009

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna

är till största delen finansierat via leasing. Interimsräntorna

som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna

för finansiering under byggnadstiden kapitaliserades och in

sammanfattas nedan.

går i leaseavgiften. Leasen började löpa 2010-01-04. Lease

I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer

avgifterna beräknas som annuitet där år 2010 och 2011 var

anges dessa under Moderföretaget nedan.

amorteringsfria.

Koncernredovisning

operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de eko

Transaktioner som elimineras vid konsolidering

ägande i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga

Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller
nomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader,

leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av

vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner

leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående.
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal

mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upp

där koncernen är leasetagare redovisas i koncernredovis

rättande av koncernredovisningen.

ningen som tillgång och skuld i balansräkningen.
Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade

Resultaträkning

nyttjandeperioden.

Intäktsredovisning

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärn

som lång- respektive kortfristig skuld. Betalningar av lease

verksamheten, dvs. produktion, försäljning och distribution

avgifter redovisas som ränta och amortering av skulderna.
Leaseavgifter enligt finansiella leasingavtal fördelas

av el, värme, kyla samt elhandel.

mellan leasingkostnad och amortering på den utestående

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit

skulden.

eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten

Avgiftsbestämda pensionsplaner

”Nettoomsättning”.

Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner för er

Försäljning och distribution av energi

sättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda
avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig

Energiförsäljning redovisas vid leveranstidpunkten.

eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter

Anslutningsavgifter

finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga

Intäkter i form av anslutningsavgifter av el och fjärrvärme

tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda.

redovisas då vi möjliggjort anslutning för kunden.

Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs
under det räkenskapsår de avser.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Ett fåtal pensionärer har kvar förmånsbestämda

Tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning

pensionsplaner men när dessa löper ut finns inga fler

intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad,

förmånsbestämda planer i koncernen.

ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp med till det
belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten

Avskrivningar

”Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader”.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av

Befarade förluster redovisas omedelbart.

linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivnings

Elcertifikat

bara beloppet vilket utgörs av tillgångens anskaffningsvärde.
Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Energi

skrivs därför inte av.

myndigheten genom egen produktion redovisas i den
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Följande nyttjandeperioder tillämpas:

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella anläggningstillgångar

Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade

Programvaror, 5 år

värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskaps
år som de uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Byggnader och mark
Kontors- och förrådsbyggnader, 25–33 år

Elcertifikat och utsläppsrätter

Kraftvärme- och värmeanläggningar, 25–33 år

Tilldelade elcertifikat och utsläppsrätter är värderade till

Panncentraler, 20 år

lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av priset vid

Byggnadsinventarier, 10 år

tilldelning, kontraktspris på eventuellt sålda terminer samt

Markanläggningar, 20 år

marknadspris på balansdagen. Undantag är när utsläpp är
gjorda, då redovisas både innehavet och skulden till det pris

Maskiner och andra tekniska anläggningar

som var vid tilldelningen.

Fjärrvärmeanläggningar, 20–30 år

Köpta elcertifikat värderas till anskaffningsvärde. Köpta

Vindkraftsanläggningar, 15–30 år

elcertifikat används för att leverera in bolagets kvotplikt.
Den skuld som uppstår värderas till samma värde som
innehavet.

Inventarier, verktyg och installationer

Tillgångar av elcertifikat och utsläppsrätter är immateri

Fordon, övriga inventarier, 5 år

ella rättigheter och redovisas i balansräkningen under

Nedskrivningar

immateriella omsättningstillgångar.

Nedskrivningar av anläggningstillgångar
Allmänna principer

Kundfordringar och liknande fordringar

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på

Kundfordringar värderas till det värde som de beräknas

att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om

inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar.

en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinnings
värde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde

Derivatinstrument

görs en nedskrivning som kostnadsförs.

Koncernen använder derivatinstrument (terminer) för att
säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker,
energiprisrisker och ränterisker. Se vidare under rubriken

Balansräkning

säkringsredovisning

Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Varulager

Övriga immateriella anläggningstillgångar omfattar

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det

IT‑system.

lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar

först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång
i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekono

Fordringar och skulder i utländsk valuta

miska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas

kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan

till balansdagens kurs.

mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgång
ar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule

Inkomstskatter

rade av- och nedskrivningar.

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

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som

Aktuell skatt

är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår

tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet

som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidiga

med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt

re räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redo

hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering,

visats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt

installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster.

de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen
och nuvärdesberäknas inte.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt
att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade
med tillgången kommer att komma koncernen till del och

MÖLNDAL ENERGI

23

ÅRSREDOVISNING 2021

Uppskjuten skatt

det. För att kunna göra det måste koncernen upprätta ett

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat

säkringsdokument vilket har gjorts under året. Säkrings

avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare trans

redovisning är en form av undantagsredovisning som ofta

aktioner eller händelser.

innebär en mer förmånlig redovisning jämfört med grund
reglerna för redovisning av derivat. Enligt kapitel 11 i K3 är

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära
skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för

grundregeln att derivat värderas och redovisas till lägsta

tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt

värdets princip, dvs det lägsta av anskaffningsvärde och

skattemässiga underskott. Förändringar i uppskjuten skatte

nettoförsäljningsvärde, om derivatet har ett positivt värde.

skuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultat

Om derivatet har ett negativt värde ska derivatet redovisas

räkningen.

till detta negativa värde, vilket innebär en kostnad i resultat

MÖLNDAL ENERGI AB

räkningen.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran

Med denna grundregel skulle en valutatermin som teck

värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är

nats för att möta en framtida inbetalning och försäljnings

beslutade före balansdagen.

intäkt i utländsk valuta behöva värderas löpande, men

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på inne

endast redovisas i det fall den har ett negativt verkligt värde

varande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen

och därmed påverka resultaträkningen med en kostnad.
Säkringsredovisning å andra sidan tillåter en redovisning

omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell

där derivatet och den post eller transaktion som det är

bedömning av framtida skattemässiga resultat.

avsett att skydda redovisas i resultaträkningen samtidigt

Avsättningar

och på samma rad. Med motsvarande transaktion som

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen

beskrivits ovan skulle det innebära att effekten av valuta

har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en

terminen matchas med försäljningsintäkten i resultat

inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av

räkningen på raden för omsättning.
Derivatet behöver inte värderas och redovisas löpande

resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en

utan redovisas först när det förfaller och försäljningen

tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

i utländsk valuta redovisas i resultaträkningen. Man kan

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar

därmed säga att säkringsredovisning enligt kapitel 11 i K3

av avsättningen redovisas i resultaträkningen.

innebär en periodisering av resultateffekter där man skjuter

Skulder

upp effekterna av derivatet till dess att den post eller trans

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter

aktion man valt att säkra inträffar.

och ursprungsgarantier

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungs

förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när säkringen

garantier uppkommer i takt med försäljning av el (el

inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

certifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläpps
rätter). Skulden för utsläpp värderas till det pris som

Likvida medel

innehavda utsläppsrätter har, det vill säga anskaffnings

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos

värde vid tilldelning. Skuld för kvotplikt av elcertifikat

banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida

samt ursprungsgarantier värderas i första hand till det

placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp.

anskaffningsvärde som innehavet av elcertifikat och
ursprungsgarantier har. När kvotplikten överstiger antalet

Redovisningsprinciper –
undantagsregler i juridisk person

köpta elcertifikat värderas skulden till terminskontrakts
priset så långt som skulden täcks av på termin köpta
elcertifikat för leverans i mars. Skulden för ursprungs
garantier redovisas i andra hand till terminskontraktspris

Leasing

när antalet som måste köpas in överstiger innehavet.

Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasing

Slutligen redovisas eventuell överskjutande del av skulden

perioden.

avseende kvotplikt av elcertifikat och ursprungsgarantier till

Koncernbidrag

aktuellt marknadspris.
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungs

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas

garantier redovisas som upplupna kostnader.

som bokslutsdispositioner.

Uppskjuten skatt

Övrigt

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver.

Säkringsredovisning
Koncernen har valt att tillämpa kapitel 11 i K3 innebärande
att finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvär
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Not 2 Nettoomsättning
Nettoomsättning per verksamhetsgren
KONCERNEN
2021
2020
Elförsäljning
Elnät
Fjärrvärme
Övrigt
Nettoomsättning

810 824
108 772
285 054
25 506
1 230 156

411 263
116 992
195 420
16 706
740 381

MODERFÖRETAGET
2021
2020
816 592
–
285 054
83 737
1 185 383

416 620
–
195 420
68 036
680 076

Not 3 Övriga rörelseintäkter
KONCERNEN
2021
2020
Intäkter utsläppsrätter
Intäkter elcertifikat
Försäljning av anläggningstillgångar
Summa

20 908
555
67
21 530

11 797
16 364
–
28 161

MODERFÖRETAGET
2021
2020
20 908
555
67
21 530

11 797
16 364
–
28 161

Not 4 Ersättning till revisorer
KONCERNEN
2021
2020
E&Y
Revisionsuppdraget
Summa

309
309

327
327

MODERFÖRETAGET
2021
2020
186
186

225
225

Not 5 Löner och ersättningar
Löner och ersättningar till anställda
KONCERNEN
2021
2020

MODERFÖRETAGET
2021
2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa löner och andra ersättningar

2 293
62 659
64 952

2 244
59 226
61 470

2 293
58 643
60 936

2 244
55 574
57 818

Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

9 186
776
19 691
28 877

8 872
725
18 122
26 994

8 570
776
18 321
26 891

8 278
725
16 883
25 161

Avgångsvederlag m m					
Vid uppsäging av vd från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader, för vd gäller en uppsägningstid om
6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår en engångsersättning till vd motsvarande 6 månadslöner.
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Medelantalet anställda
KONCERNEN
2021
2020
Kvinnor
Män
Totalt

32
85
117

32
78
110

MODERFÖRETAGET
2021
2020
30
81
111

30
75
105

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
MÖLNDAL ENERGI AB

KONCERNEN
2021
2020
Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt
Övriga ledande befattningshavare,
koncerngemensam företagsledning
Kvinnor
Män
Totalt

MODERFÖRETAGET
2021
2020

–
14
14

–
14
14

–
11
11

–
11
11

3
5
8

3
3
6

3
5
8

3
3
6

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
KONCERNEN
2021
2020
Räntekostnader till övriga företag
Ränteutgifter lease KVV
Valutakursdifferenser på skulder
Summa

-67
-5 192
-242
-5 501

-129
-5 495
-336
-5 960

MODERFÖRETAGET
2021
2020
-65
–
-242
-307

-129
–
-336
-465

Not 7 Bokslutsdispositioner
KONCERNEN
2021
2020
Överavskrivningar
Återföring periodiseringsfond
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Summa

–
-50 000
-50 000
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MODERFÖRETAGET
2021
2020
-31 900
–
20 000
-50 000
-61 900

-13 400
–
35 000
-47 000
-25 400

Not 8 Skatt på årets resultat
KONCERNEN
2021
2020

MODERFÖRETAGET
2021
2020

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

-16
-6 601
-6 617

-9
-3 250
-3 259

-16
-2 429
-2 445

-9
-1 337
-1 346

Redovisat resultat före skatt

54 387

15 873

27 245

6 566

-11 204

-3 397

-5 612

-1405

-66
–
-14

-57
99
-15

-66
–
-14

-52
90
-15

4 667
–
-6 617

–
111
-3 259

3 247
–
-2 445

–
36
-1 346

12%

21%

9%

20%

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av schablonintäkt
periodiseringsfond
Skattereduktion Investeringar
Skatteeffekt av ändrad skattesats
Redovisad skattekostnad
Effektiv skattesats

Not 9 Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter
KONCERNEN
2021
2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

MÖLNDAL ENERGI
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2021
2020

18 210
–
–
79
18 289

18 857
10
-977
320
18 210

15 223
–
–
79
15 302

15 870
10
-977
320
15 223

-12 916
–
-2 451
-15 367

-11 079
915
-2 752
-12 916

-11 009
–
-1 988
-12 997

-9 741
915
-2 183
-11 009

2 922

5 294

2 305

4 214
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Not 10 Byggnader och mark
KONCERNEN
2021
2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
MÖLNDAL ENERGI AB

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

MODERFÖRETAGET
2021
2020

399 722
1 532
-5 444
30 643
426 453

398 412
385
-770
1 695
399 722

398 553
1 532
-5 444
30 643
425 284

397 243
385
-770
1 695
398 553

-155 139
3 816
-11 225
-162 548

-144 557
494
-11 076
-155 139

-155 139
3 816
-11 225
-162 548

-144 557
494
-11 076
-155 139

263 905

244 583

262 736

243 414

Taxeringsvärde för KVV Riskulla, åsatt år 2019, är 114 951 tkr.
Övriga byggnader är taxerade som specialenheter utan fastställda taxeringsvärden.

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
KONCERNEN
2021
2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2 017 600
15 717
-56 674
96 107
2 072 750

1 960 705
7 309
-590
50 176
2 017 600

841 032
9 864
-54 590
69 068
865 374

805 554
7 563
-590
28 505
841 032

-895 007
55 486
-72 523
-912 044

-825 581
345
-69 771
-895 007

-399 312
54 590
-31 210
-375 932

-370 147
345
-29 510
-399 312

-5 807
-5 807

-5 807
-5 807

–
–

–
–

1 154 899

1 116 786

489 442

441 720

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde

MODERFÖRETAGET
2021
2020

Leasade tillgångar
KVV Riskulla redovisas som operationell lease i moderföretaget.
I koncernen redovisas KVV Riskulla som finansiell leasing med ett bokfört värde på 465 306 (496 836) tkr.
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
KONCERNEN
2021
2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

MODERFÖRETAGET
2021
2020

20 379
1 812
-596
2 512
24 107

20 209
312
-292
150
20 379

19 498
1 812
-596
2 512
23 226

19 328
312
-292
150
19 498

-14 561
596
-2 483
-16 448

-12 265
292
-2 588
-14 561

-13 739
596
-2 424
-15 567

-11 501
292
-2 530
-13 739

7 659

5 818

7 659

5 759

Redovisat värde

Not 13 Pågående nyanläggningar
KONCERNEN
2021
2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

MODERFÖRETAGET
2021
2020

65 482
109 458
–
-129 341
45 599

29 491
89 125
-793
-52 341
65 482

50 997
81 298
–
-102 302
29 993

15 460
67 000
-793
-30 670
50 997

45 599

65 482

29 993

50 997

Redovisat värde

Not 14 Andelar i dotterbolag
MODERFÖRETAGET
2021
2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 900
5 900

5 900
5 900

Redovisat värde

5 900

5 900

Dotterföretag
Mölndal Energi Nät AB

Org nr

Säte

Andel, %
Kapital (röster)

556509-4587

Mölndal

100,0 (100,0)
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Antal
andelar
4 900

Redovisat värde
2021

2020

5 900
5 900

5 900
5 900

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021

KONCERNEN
2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25
25

25
25

25
25

25
25

Redovisat värde

25

25

25

25

MÖLNDAL ENERGI AB

Företag

Org nr

Antal andelar

Värmek

716419-3323

MODERFÖRETAGET
2021
2020

Koncernen
2021
2020

25

25
25

Moderföretaget
2021
2020

25
25

25
25

25
25

Not 16 Uppskjuten skattefordran/Uppskjuten skatteskuld
2021

Koncernen
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder
Övriga temporära skillnader
Maskiner och andra tekniska anl.
Internvinst
Byggnader och Mark
Skattereduktion Investeringar
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Redovisat värde

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skuld

460 949
13 600

94 955
2 992

64 524
18 659
32 270
–
255
–

–
–
6 648
–
–
–
104 595

2020
Uppskjuten
fordran

13 293
3 484
–
4 667
52
–
21 496

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skuld

424 066
13 600

87 357
2 992

57 271
14 427
4 955
–
823
330

–
–
1 021
–
–
68
91 438

2021

Moderföretaget
Byggnader och Mark
Skattereduktion Investeringar
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Redovisat värde

Temporär
skillnad

MÖLNDAL ENERGI

Uppskjuten
fordran

6 648
–
–
–
6 648

–
3 247
52
–
3 299

30

11 797
2 972
–
–
170
–
14 939

2020

Uppskjuten
skuld

32 270
–
255
–

Uppskjuten
fordran

ÅRSREDOVISNING 2021

Temporär
skillnad
4 955
–
823
330

Uppskjuten
skuld

Uppskjuten
fordran

1 021
–
–
68
1 089

–
–
170
–
170

Not 17 Andra långfristiga fordringar
KONCERNEN
2021
2020

MODERFÖRETAGET
2021
2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Amortering
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

40 429
–
-7 163
–
33 266

13 779
27 320
-299
-371
40 429

40 429
–
-7 163
–
33 266

13 779
27 320
-299
-371
40 429

Redovisat värde

33 266

40 429

33 266

40 429

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN
2021
2020
Upplupna el- och fjärrvärmeintäkter
Upplupna intäkter elcertifikat
avseende elproduktion
Förutbetalda försäljningsprovisioner
Övriga poster
Redovisat värde

MODERFÖRETAGET
2021
2020

270 841
29

91 838
31

259 742
29

80 582
31

1 303
16 574
288 747

2 818
5 490
100 177

1 303
16 478
277 552

2 818
5 443
88 874

Not 19 Aktiekapital
Aktiekapitalet i företaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 1 tkr. (150 000 aktier).
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på
företagets bolagsstämma.

MODERFÖRETAGET
2021
2020

Tecknade och betalda aktier
Vid årets början
Summa aktier vid årets slut

150 000
150 000

150 000
150 000

Not 20 Obeskattade reserver
MODERFÖRETAGET
2021
2020
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder
Redovisat värde

337 600
13 600
351 200
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305 700
13 600
319 300

Not 21 Långfristiga skulder
KONCERNEN
2021
2020

Förfallotidpunkt från balansdagen
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Redovisat värde

120 227
585 183
705 410

120 321
579 286
699 607

MODERFÖRETAGET
2021
2020
–
200 000
200 000

–
170 000
170 000

Av totala långfristiga skulder utgör 505 410 (529 607) tkr leasingskuld hänförlig till KVV Riskulla.

MÖLNDAL ENERGI AB

Not 22 Skulder till kreditintstitut
Moderföretaget och Koncernen
Under kortfristig skuld redovisas kortfristiga skulder till kreditinstitut. Av totala kortfristiga skulder till kreditinstitut
utgör 50 000 (0) tkr tillkommande externt lån. Avsikten med angivet lån är långfristigt.

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Upplupna kostnader elcertifikat och
utsläppsrätter
Upplupna kostnader elhandel
Upplupna bränslekostnader fjärrvärme
Upplupna skatter
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Redovisat värde

KONCERNEN
2021
2020

MODERFÖRETAGET
2021
2020

7 225
1 667

6 931
6 262

6 592
1 667

6 229
6 262

51 860
7 625
2 550
546
8 342
79 815

3 908
4 808
2 504
1 487
9 502
35 402

51 860
7 625
2 550
–
8 164
78 458

3 908
4 808
2 504
–
7 561
31 272

Not 24 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet
Utrangering av materiella anl.tillgångar
Summa

2021

KONCERNEN
2020

2 748
2 748

1 375
1 375

MODERFÖRETAGET
2021
2020
1 560
1 560

1 375
1 375

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021

KONCERNEN
2020

102 619
102 619

25 444
25 444

Ställda säkerheter
Bankgarantier
Redovisat värde

Posten avser bankgarantier för Elhandel till förmån för Nord Pool Spot AS.
I posten ingår även bankgaranti om 350 tkr till förmån för Skatteverket avseende bränsleupplag.
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MODERFÖRETAGET
2021
2020
102 619
102 619

25 444
25 444

Not 26 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av koncernens totala inköp och nettoomsättning exklusive punktskatter mätt i kronor avser 0 % (0) av inköpen och
7 % (9) av omsättningen andra företag inom den grupp som koncernen tillhör.
Av moderbolagets totala inköp och nettoomsättning exklusive punktskatter mätt i kronor avser 0 % (1) av inköpen
och 11 % (16) av omsättningen andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 27 Koncernuppgifter
Moderföretaget är ett helägt dotterföretag till Kvarnfallet Mölndal AB, org. nr. 556602-0854 med säte i Mölndal, Västra
Götalands län. Kvarnfallet Mölndal AB ingår i en koncern där Mölndals Stad upprättar koncernredovisning för den
största koncernen.

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Not 29 Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Moderföretaget
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

disponeras så att i ny räkning överföres (kr)
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2021

2020

196 320
24 800
221 120

191 100
5 220
196 320

221 120 407

196 320 545

Mölndal 2022-03-07

MÖLNDAL ENERGI AB

Peter Librell

Christian Schwartz

Ordförande

Verkställande direktör

Lennart Wallensäter			

Bernt A Runberg			

Vice Ordförande			

Jan Kronberg		

Anders Lindbom			

Adam F Laurén		

Rashid Farivar			

Per Hederstedt		

Rolf Claesson			

Per Bergqvist		

Håkan Ekelund			

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28/3 2022

Hans Gavin
Ernst & Young
Auktoriserad revisor
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Mölndals Innerstad

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Mölndal Energi AB, org.nr 556488-8518

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

tionen innehåller en västenlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Uttalanden

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern

Det är styrelsen och verkställande direktören som har an

redovisningen för Mölndal Energi AB för räkenskapsåret

svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen

2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning

upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt års

ingår på sidorna 8–34 i detta dokument.

redovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är

redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings

nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern

lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild

redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig

av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per

heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern

och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. För

redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande

valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och

direktören för bedömningen av bolagets och koncernens

koncernredovisningens övriga delar.

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer

är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan

resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget

att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

och koncernen.

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att

Grund för uttalanden

likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

Revisorns ansvar

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att

koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck

beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti

Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen

för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig

Det är styrelsen och verkställande direktören som har an

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå

svaret för den andra informationen. Den andra informatio

på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara

nen består av vd-rapport på sidorna 4–7 men innefattar inte

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för

årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisions

väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar

berättelse avseende dessa.

med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professio

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning

inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra

under hela revisionen. Dessutom:

information.

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,

I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den infor

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

mation som utsträckning är oförenlig med årsredovisningen

utformar och utför granskningsåtgärder bland annat

och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är

vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund

samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla

för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en vä

väsentliga felaktigheter.

sentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende

som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

denna information, drar slutsatsen att den andra informa
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Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa
tion 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 ut

Uttalanden

forma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om

redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens

effektiviteten i den interna kontrollen.

och verkställande direktörens förvaltning för Mölndal Energi

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper

AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositio

som används och rimligheten i styrelsens och verk

ner beträffande bolagets vinst eller förlust.

ställande direktörens uppskattningar i redovisningen och

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt

tillhörande upplysningar.

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

verkställande direktören använder antagandet om

räkenskapsåret.

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med

Grund för uttalanden

grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i S
 verige.

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

händelser eller förhållanden som kan leda till be

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder

tydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att

bolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningar

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

na i årsredovisningen och koncernredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi

årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slut

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till

satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola

händelser eller för-hållanden göra att ett bolag och en

gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker

koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna

 utvärderar vi den övergripande presentationen, struk

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

turen och innehållet i årsredovisningen och koncern

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt

redovisningen, däribland upplysningarna, och om

ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

årsredovisningen och koncernredovisningen återger de

annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens

underliggande transaktionerna och händelserna på ett

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisa

sätt som ger en rättvisande bild.

tion är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen

 inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis

och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrol

avseende den finansiella informationen för enheterna

leras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska

eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett

sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer

uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar

och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är

för styrning, övervakning och utförande av koncern

nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över

revisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för

Revisorns ansvar

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och

ser under revisionen, däribland de eventuella betydande

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
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granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig

mot bolaget, eller

het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder

ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalan

och andra förhållanden som är relevanta för vårt u
 ttalande

de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om

om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen

med aktiebolagslagen.

garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets

Göteborg den 28 mars 2022

vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Ernst & Young AB

Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst

Hans Gavin

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till bolagsstämman i Mölndal Energi AB, org.nr 556488-8518
Till kommunfullmäktige i Mölndals stad för kännedom

Vår bedömning är att bolaget verksamhet sköts på ett

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021.
Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna

ändamålsenligt sätt, att verksamheten sköts på ett från

i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets

innebär att vi planerat och genomfört granskningen för

interna kontroll är tillräcklig. Någon grund för anmärkning

att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet

mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

föreligger inte.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning

tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är

finns upprättad i en granskningsredogörelse som över

tillräcklig.

lämnats till bolagets styrelse.

Mölndal den 29 mars 2022

Birgitta Evans			

Alexander de la Cuadra

Av kommunfullmäktige 				

Av kommunfullmäktige

utsedd lekmannarevisor

utsedd lekmannarevisor

Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Mölndal Energi AB, org.nr 556488-8518

Uppdrag och ansvarsfördelning

Uttalande

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten

En hållbarhetsrapport har upprättats.

för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation

Göteborg den 28 mars 2022

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade håffbarhets

Ernst & Young AB

rapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhets
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt lnternational Standards on A
 uditing
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna

Hans Gavin

granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse
STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Tekniska data

för Mölndal

Energi Nät AB, organisationsnummer 556509-4587, får här

All el från regionnätet överförs via två mottagningsstationer,

med avge årsredovisning för tiden 2021-01-01–2021-12-31.

Krokslätt och Rävekärr. De båda har två respektive tre trans
formatorer vardera med en effekt på 40 MVA. Av den totalt

Ägarförhållanden

överförda volymen har ca 2 GWh producerats i lokala sol

Mölndal Energi Nät AB är ett helägt dotterbolag till Mölndal

cellsanläggningar. Antalet solcellsanläggningar vid årsskiftet

Energi AB, organisationsnummer 556488-8518, som ägs av

2021/2022 var 379 st.
Högspänningsnätet omfattar totalt 222 km ledning varav

Kvarnfallet Mölndal AB, organisationsnummer 556602-0854.

2 km är luftledning. Lågspänningsnätet omfattar totalt

Kvarnfallet Mölndal AB ägs i sin helhet av Mölndals stad.

Verksamhet
Mölndal Energi Nät AB överför

648 km ledning varav 2 km

Antal kundanläggningar

22 985

elenergi till kundanläggningar
i Mölndals tätort och Pixbo
MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

i Härryda kommun. I bolaget

(2020: 22 873)

bedrivs enbart nätverksamhet
för el enligt elmarknads
reformen och bolaget tillhanda
håller överföring av el med
hög leveranssäkerhet och med
flexibla lösningar för kunderna.

är luftledning. Antalet nät
stationer uppgår till 209 varav
2 är stolpstationer.

Resultat
Bolagets omsättning uppgick

Överförd energi

438 GWh

(2020: 413 GWh)

Mölndal Energi Nät AB be

till 109 (117) Mkr. Resultatet
efter avskrivningar uppgick till
25 (38,4) Mkr. Resultatet efter
finansiella poster uppgick till
24,9 (38,4) Mkr.

Nätavgifter

står av en beställarorganisation
med övergripande planering inom sitt ansvar. Beställar

Till 2021 gjordes en sänkning av nätavgifterna på cirka

organisationen köper de flesta tjänsterna från moder

12 p
 rocent. Innan dess har de varit oförändrade sedan 2017.

bolaget, såsom löpande drift och underhåll av elnätet,

Bolagets avgifter har i många år legat bland de lägsta

kundtjänst, mätvärdeshantering, fakturering av nätavgifter

i landet och i Nils H
 olgersson-rapporten för år 2021 visade

samt tjänster för om- och tillbyggnad av elnätet. Dessutom

det sig att Mölndal Energi Nät AB har det lägsta elnätpriset

upphandlas stödtjänster i form av IT, ekonomi, personal

av 290 undersökta kommuner.

och miljö.

Utdrag ur Energimarknadsinspektionens sammanställ
ning över nätavgifter för januari 2021.

Hållbarhetsredovisning
Koncernen Mölndal Energi har upprättat en separat håll
barhetsredovisning för räkenskapsåret 2021. Hållbarhets
redovisningen finns publicerad på www.molndalenergi.se.

Personal
Tidigare elnätschef gick i början av året i pension och er
sattes enligt plan av personal som rekryterades under 2020.
En timanställd rekryterades för att stötta upp organisation
en med enklare arbetsuppgifter.
Den personal som anställdes 2020 har kommit bra in

Typ av abonnemang

Median
värde

Mölndal
Energi Nät

Lägenhet, 16 ampere,
2 000 kWh/år

1 559 kr

885 kr

Villa, 16 ampere,
5 000 kWh/år

3 317 kr

1 943

Villa 20 ampere,
20 000 kWh/år

6 880 kr

4 610 kr

Samtliga priser är exklusive moms.

i verksamheten. Inom områden som kräver närvaro har
erfarenhetsåterföringen blivit något lidande som följd av

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret och efter dess utgång

pandemin.
Ett ökande antal anslutningsärenden tillsammans med
stora stadsutvecklingsprojekt har satt högt tryck på person

Under räkenskapsåret och efter dess utgång har inga

alen under året. För att förbättra arbetsmiljön och snabba

väsentliga händelser inträffat vilka behöver redogöras

upp anslutningsprocessen förstärktes organisationen med

för under denna rubrik. Vidare har Bolaget inte påverkats

en konsult och en timanställd.

väsentligt av coronapandemin.

Medelantal anställda har varit 6,75 personer. Medel
åldern har varit 44 år under 2021. Antalet anställda uppgår
till 7 varav 2 är kvinnor.
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Flerårsöversikt
Nyckeltal

2021

2020

2019

2018

2017

109 365

117 570

109 862

122 946

117 642

Rörelseresultat

25 051

38 444

30 567

46 539

50 177

Rörelseresultat efter finansiella poster

24 980

38 383

30 506

46 478

50 107

250 888

224 523

210 495

202 407

185 188

Eget kapital

41 031

39 614

39 595

39 613

39 706

Avkastning på totalt kapital

10,5 %

17,7 %

14,8 %

24,0 %

28,3 %

Avkastning på justerat eget kapital

14,6 %

22,9 %

18,2 %

27,3 %

30,2 %

Soliditet vid årets slut

57,1 %

60,4 %

63,6 %

68,4 %

73,8 %

Nettoomsättning

Balansomslutning

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i
procent av genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på justerat eget kapital
Resultat efter finansiella poster med avdrag för 20,6 procent
schablonskatt i förhållande till genomsnittligt justerat eget

kapital. Justerat eget kapital utgörs av eget kapital med tillägg
av egen kapitalandel i obeskattade reserver.
Soliditet
Genomsnittligt justerat eget kapital i förhållande till
genomsnittlig balansomslutning.

Mölndals Innerstad

Reglermodellen

Investeringar

Bolaget är nu mitt inne i reglerperiod 3, dvs åren 2020–2023

Under våren 2021 kompletterades mottagningsstationen

och intäktsramen för denna period är lägre än tidigare peri

Rävekärr med ytterligare 16 st 10 kV utmatningsfack.

oder, bland annat på grund av sänkt kalkylränta.

Stationen är nu maximalt utbyggd. En ny nätstation har

Till 2021 gjordes därför en intäktssänkning på cirka

byggts vid det nya GoCo-området och en tillfällig nätstation

12 procent för att anpassa bolagets intäktsnivå till den

vid MiMo-bygget i Mölndals centrum.

preliminära intäktsramen för perioden. Ingen tariffjustering

En trafikskadad station har bytts ut i Lunnagårds

gjordes till år 2022.

området. En ny högspänningskund har anslutits, Hedin

Branschen, inkl. bolaget, har gemensamt överklagat

bil. Västfastigheter har ersatt båda sina abonnentstationer

bl.a. den sänkta kalkylräntan och Förvaltningsrättens gick

med ny utrustning. Första etappen av nytt högspänningsnät

helt på branschens linje i sitt beslut. Energimarknads

i Pedagogenområdet är genomförd med bland annat 3 nya

inspektionen har därefter överklagat Förvaltningsrättens

utledningar varav en till Åby Arena.

beslut till Kammarrättens och det är oklart när den slutliga

Under året har mycket fokus varit på reinvesteringar

kalkylräntan kommer att fastställas. Ett beslut under första

i både mellanspännings- och lågspänningsnäten. Bland

halvan av 2022 är av största vikt för att bolaget ska kunna

annat har lågspänningsställverken i 3 nätstationer bytts

anpassa sina intäkter under 2023 till en ny slutlig intäkts

ut och ett 20-tal serviser bytts. Nyinvesteringar består

ram. En slutlig ränta som är lägre än planerat kommer att

främst av investeringar i samband med kundanslutningar

innebära ytterligare intäktssänkningar under 2023.

till både mellanspänning och lågspänning. Bolaget har
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Hällesåker

investerat cirka 24 (20) Mkr under 2020 varav 55 procent är

Miljöfördelar

reinvesteringar.

Mölndal Energi Nät AB undviker gasisolerade ställverk vid

			

ny- och ombyggnad av nätstationer. All energi som går åt

Leveranssäkerhet

för att överföra el till kund, så kallade överföringsförluster,

Antalet lågspänningsfel under 2021 var 107, vilket är

köps in som förnyelsebar energi, bra miljöval. Därtill deltar

15 p
 rocent fler än 2020. Antalet mellanspänningsfel under

vi i utveckling av 100 procent återvinningsbar kabel som vi

år 2021 har varit 6, varav 3 kabelfel och 2 stationsfel.

hoppas kunna introducera under 2022.

Vårt mål, att medelavbrottstiden för en kund i Mölndal
skall vara max 25 min per år, underskreds med marginal

Koncernbidrag

under 2021 och stannade på 16,2 min. Målet för felfrekvens

Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Mölndal

om 0,45 fel per kund och år underskred med marginal

Energi AB med 20 (35) Mkr.

under 2021 och stannade på 0,14.

Nettotillskottet av nya kundanläggningar blev under året

Förslag till disposition
beträffande bolagets vinst

112 (24) stycken.

Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel

Nyanslutning

disponeras enligt följande:
i ny räkning överföres 35 131 194 kr
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Resultaträkning
tkr

Not

2021

2020

109 365
–
109 365

117 550
20
117 570

-32 297
-33 231
-6 254

-27 549
-34 383
-5 802

-12 532
-84 314

-11 392
-79 126

25 051

38 444

-71
-71

-61
-61

24 980

38 383

-24 983

-38 364

-3

19

1 420

–

1 417

19

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

1, 2
3
7, 9, 10

MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

4

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

5

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

6

Årets resultat
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Balansräkning
tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

617
617

1 080
1 080

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

7

Materiella anläggningstillgångar
Mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

8
9
10
11

1 169
217 062
–
15 606
233 837

1 169
192 657
59
14 485
208 370

12

1 420

–

1 420

0

235 874

209 450

3 157
649
10
3
11 195
15 014

3 157
599
14
–
11 303
15 073

15 014

15 073

250 888

224 523

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader mot Mölndals stad
Förutbetalda kostnader Övriga koncernbolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

4 900
1 000
5 900

4 900
1 000
5 900

33 714
1 417
35 131

33 695
19
33 714

41 031

39 614

123 348

118 366

7 129
56 637
–
21 386
1 357
86 509

2 696
40 611
1
19 105
4 130
66 543

250 888

224 523

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

14

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

Obeskattade reserver

15

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderbolag
Skulder till Mölndals stad
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital
Ingående balans 2020-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31
Ingående balans 2021-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

MÖLNDAL ENERGI

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

4 900

1 000

4 900

1 000

33 695
19
33 714

39 595
19
39 614

4 900

1 000

4 900

1 000

33 714
1 417
35 131

39 614
1 417
41 031
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Kassaflödesanalys
2021

2020

Rörelseresultat
Avskrivningar

25 051
12 532
37 583

38 444
11 392
49 836

Erlagd ränta
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

-71
37 512

-61
49 775

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

59
19 965
57 536

-1 044
-1 355
47 376

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-37 536
-37 536

-24 376
-24 376

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-20 000
-20 000

-23 000
-23 000

0
–
0

0
–
0

Den löpande verksamheten

MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Belopp i tkr om inte annat anges

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Redovisnings- och
värderingsprinciper

Elnät: 33 år
Mottagningsstationer: 25 år
Transformatorer: 25 år

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings

Elektroniska elmätare: 15 år

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1

Mätutrustning: 10 år

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade

Inventarier, verktyg och installationer

principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordon, övriga inventarier: 5–10 år

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna
som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna

Nedskrivningar

sammanfattas nedan.

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om

Intäktsredovisning

en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinnings

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått

värde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde

eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar

görs en nedskrivning som kostnadsförs.

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget
får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag

Fordringar och skulder

förs för lämnade rabatter.

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten

till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp

som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är

varmed de beräknas bli reglerade. Övriga skulder värderas

förknippade med ägandet av varan har överförts från före

till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga

taget till köparen.

tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat
anges ovan.

Anslutningsavgifter
Intäkter i form av anslutningsavgifter redovisas vid färdig

Omräkning av poster i utländsk valuta

anslutning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till
balansdagens kurs.

Leasing
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finans

Koncernbidrag

iella som operationella, som operationella leasingavtal.

Samtliga lämnade koncernbidrag redovisas som boksluts

Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt

dispositioner.

över leasingperioden.

Nätförluster

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Vi använder andelstalen för nätförlusterna som presenteras
av Svenska Kraftnät.

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fast
ställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att

Uppskjuten skatt

betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 %.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över
tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjande
period. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara
beloppet vilket utgörs av tillgångens anskaffningsvärde.
Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och
skrivs därför inte av.
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Not 1 Operationell leasing
2021

2020

585

610

585

610

2 925
2 925

3 050
3 050

2021

2020

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Summa

110
110

93
93

Lekmannarevision
Totala ersättningar till revisorer

13
123

9
102

2021

2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa löner och andra ersättningar

–
4 016
4 016

–
3 652
3 652

Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

616
(0)
1 370
1 986

594
(0)
1 239
1 833

2021

2020

2
4
6

2
3
5

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
(Hyra av kontorslokaler)
Summa
Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
(Hyra av kontorslokaler) 1–5 år
Summa

Not 2 Ersättning till revisorer

MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

Not 3 Löner och ersättningar
Löner och andra ersättningar

Vd-funktionen köps från moderbolaget Mölndal Energi AB.

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt

2021

2020

–
3
3

–
3
3

2021

2020

3
5
8

3
3
6

2021

2020

-2
-69
-71

–
-61
-61

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till övriga företag
Finansiella kostnader till moderbolaget
Summa

Not 5 Bokslutsdispositioner
2021

2020

-4 983
-20 000
-24 983

-3 364
-35 000
-38 364

2021

2020

–
1 420
1 420

–
–
0

Genomsnittlig effektiv skattesats
Avstämning av effektiv skattesats:
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av skattepliktiga intäkter
Skattereduktion på Investeringar
Redovisad skattekostnad

47 333 %

0%

-3
1

19
-4

-1
–
1 420
1 420

-5
9
–
0

Effektiv skattesats

47 333 %

0%

Överavskrivningar
Lämnade koncernbidrag
Summa

Not 6 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa redovisad skatt
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Not 7 Koncessioner, patent, licenser,
varumärken och liknande rättigheter
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

2021

2020

2 987
2 987

2 987
2 987

-1 907
-463
-2 370

-1 338
-569
-1 907

617

1 080

Not 8 Mark
MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

2021

2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 169
1 169

1 169
1 169

Redovisat värde

1 169

1 169

2021

2020

449 155
9 376
27 039
485 570

425 232
2 252
21 671
449 155

-256 498
-12 010
-268 508

-245 733
-10 765
-256 498

217 062

192 657

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde
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2021

2020

1 039
1 039

1 039
1 039

-980
-59
-1 039

-922
-58
-980

0

59

Not 11 Pågående nyanläggningar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde

2021

2020

14 485
28 160
-27 039
15 606

14 032
22 124
-21 671
14 485

15 606

14 485

Not 12 Uppskjuten skattefordran
2021

2020

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skuld

Uppskjuten
fordran

–

–

1 420
1 420

Skattereduktion på Investeringar
Redovisat värde

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skuld

Uppskjuten
fordran

–

–

–
0

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader
Redovisat värde

2021

2020

11 099
96
11 195

11 256
47
11 303

Not 14 Aktiekapital
Aktiekapitalet i företaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 1 tkr (4 900 aktier). Alla aktier har
samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på företagets bolagsstämma.

Tecknade och betalda aktier
Vid årets början
Summa aktier vid årets slut

2021

2020

4 900
4 900

4 900
4 900

2021

2020

123 348
123 348

118 366
118 366

Not 15 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Redovisat värde

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader
Redovisat värde
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2021

2020

633
546
178
1 357

702
1 487
1 941
4 130

Not 17 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av totala inköp och nettoomsättning mätt i kronor avser 41 (45) procent av inköpen och 0,5 (0,5) procent av omsättningen
moderbolag.

Not 18 Koncernuppgifter
Bolaget är helägt dotterbolag till Mölndal Energi AB, org. Nr 556488-8518, med säte i Mölndals stad,
Västra Götalands län. Mölndal Energi AB ingår i en koncern där Mölndals stad upprättar
koncernredovisning för den största koncernen.

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

Not 20 Resultatdisposition
Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
2021

2020

Balanserat resultat
Årets resultat

33 714
1 417
35 131

33 695
19
33 714

Balanseras i ny räkning

35 131

33 714

Mölndal den 7 mars 2022

Peter Librell

Christian Schwartz

Ordförande

Verkställande direktör

Lennart Wallensäter			

Rolf Claesson

Vice Ordförande

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28/3 2022

Hans Gavin
Ernst & Young
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Mölndal Energi Nät AB, org.nr 556509-4587

Rapport om årsredovisningen

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan

Uttalanden

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Mölndal

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska

Energi Nät AB för räkenskapsåret 2021.

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professio

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning

väsentliga avseenden rättvisande bild av Mölndal Energi

under hela revisionen. Dessutom:

Nät AB:s finansiella ställning per den 31 december 2021 och

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga

av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför

årsredovisningens övriga delar.

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat

enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken

räkningen och balansräkningen.

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

Grund för uttalanden

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga

ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Mölndal Energi Nät

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna

AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort

kontroll som har betydelse för vår revision för att ut

vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

forma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

effektiviteten i den interna kontrollen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper

Det är styrelsen och verkställande direktören som har

som används och rimligheten i styrelsens och verk

ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger

ställande direktörens uppskattningar i redovisningen och

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen

tillhörande upplysningar.
 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och

och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en

verkställande direktören använder antagandet om fort

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig

satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar

heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verk-ställande direktören för bedömningen av bolagets

som avser sådana händelser eller förhållanden som

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så

kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att

är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det

att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna

inte om styrelsen och verkställande direktören avser att

i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn

likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har

eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera

något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för

Revisorns ansvar

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att

verksamheten.

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsent

 utvärderar vi den övergripande presentationen, struktur

liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som

en och innehållet i årsredovisningen, däribland upp

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög

lysningarna, och om årsredovisningen återger de under

grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision

liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid

som ger en rättvisande bild.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

Revisorns ansvar

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

ser under revisionen, däribland de eventuella betydande

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna

brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller

Uttalanden

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

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens för
valtning för Mölndal Energi Nät AB för räkenskapsåret 2021

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio

samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets

ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalan

vinst eller förlust.

de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed

räkenskapsåret.

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

Grund för uttalanden

bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i S
 verige.

Som en del av en revision enligt god revisionssed

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till M
 ölndal

i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en

Energi Nät AB enligt god revisorssed i Sverige och har

professionellt skeptisk inställ-ning under hela revisionen.

i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi

het. Det innebär att vi fokuse-rar granskningen på sådana

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha

om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som

särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och

bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder

storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,

och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalan

likviditet och ställning i övrigt.

de om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt

annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situa

med aktiebolagslagen.

tion och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono

Göteborg den 23 mars 2022

miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryg

Ernst & Young AB

gande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett

Hans Gavin

betryggande sätt.

Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till bolagsstämman i Mölndal Energi Nät AB, org.nr 556509-4587
Till kommunfullmäktige i Mölndals stad för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Gransk

interna kontroll är tillräcklig. Någon grund för anmärkning

ningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktie

mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

bolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att

föreligger inte.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning

vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad
försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ända

finns upprättad i en granskningsredogörelse som över

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande

lämnats till bolagets styrelse.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning

sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

finns upprättad i en granskningsredogörelse som över

Vår bedömning är att bolaget verksamhet sköts på ett

lämnats till bolagets styrelse.

ändamålsenligt sätt, att verksamheten sköts på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets
MÖLNDAL ENERGI NÄT AB

Mölndal den 29 mars 2022

Birgitta Evans			

Alexander de la Cuadra

Av kommunfullmäktige 				

Av kommunfullmäktige

utsedd lekmannarevisor

utsedd lekmannarevisor
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Kvarnbyn

