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För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så delar vi upp den traditionella årsredovisningen i 
tre separata delar. Denna del publiceras endast digitalt och innehåller den kompletta genomgången av 
koncernens finanser för 2016.

På vår webbplats kraftringen.se kan du även hitta vår bolagsstyrningsrapport och vill du läsa mer om vår 
verksamhet från året som gått rekommenderar vi vår hållbarhetsredovisning. Den finns för beställning via 
vår Kundservice eller direkt på vår webbplats, där du även kan göra miljön en tjänst och istället ladda ner 
en digital version av såväl den som andra publikationer.
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Hållbar utveckling
För att kunna förverkliga Kraftringens vision krävs 
fokus på ständig utveckling av miljömässig-, social 
och ekonomisk hållbarhet. Kraftringens långsiktiga 
målsättning är att de kommande åren skapa en hållbar 
ekonomisk tillväxt, få energibranschens mest nöjda 
kunder och mest motiverade medarbetare. Stora sats-
ningar har gjorts för att stärka och utveckla nuvarande 
och framtida verksamhets hållbarhet, affärsmässighet 
och samhällsnytta. Under det senaste året har den 
strategiska dialogen med vår ägare och större kunder 
utvecklats till en gemensam strävan att ta helhets-
grepp kring kommunernas plan- och byggärenden, 
affärer och värdeskapande lösningar. Ett redan välut-
vecklat samarbete med våra kommunägda systerbolag 
har tagit nya kliv mot ett tydligt helhetstänk kring 
energi- och infrastrukturfrågor.

Kraftringens ambitioner har uppmärksammats under 
det gångna året, bland annat genom lanseringen av 
en parlör för nyanlända energiexperter, en finalplats i 
SM i Kundservice, utmärkelsen CEEP CSR Label och en 
nominering till årets hållbarhetsrapport. 

Kraftringen har under flera år satsat på förnybar och 
närproducerad energi. För Lunds kommun finns sedan 
tidigare en solpotentialkarta där fastighetsägare kan 
se i vilken utsträckning deras hustak lämpar sig för 
solceller. Under året har även våra tre andra ägarkom-
muner, Eslöv, Hörby och Lomma tillsammans med 
Kraftringen kunnat presentera solpotentialkartor för 
dessa kommuner. På uppdrag av Lunds Kommunala 
Fastighets AB (LKF), levererades 2016 Sveriges 
största solcellsanläggning för bostadshus. 
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Fjärrvärmeaffären är på många sätt en förutsättning 
för utveckling av hållbara städer. Det är därför gläd-
jande att se en ökad efterfrågan och utbyggnad av 
vårt fjärrvärmenät. Mycket arbete har lagts ner på att 
stärka fjärrvärmens position och att öka kunddialogen. 
Under året har fjärrvärmens konkurrenskraft stärkts 
genom sänkt pris, bättre miljövärden och ökad lever-
anssäkerhet. I juni invigdes MAX IV i Lund, världens 
största anläggning för synkrotronljusbaserad forsk-
ning. Kraftringen har byggt anläggningens kylsystem 
och återvinner också energi till fjärrvärmenätet. Ett 
flertal fossilbränslebaserade anläggningar har under 
året avvecklats och målsättningen att senast 2020 
vara helt fossilfria i fjärrvärmeproduktionen är på väg 
att infrias. Redan nu är den det i delar av våra fjärrvär-
menät och i genomsnitt över 90% fossilfri. Satsning-
arna på ökad leveranssäkerhet fortsätter också. I 
samverkan med Lunds kommun har Kraftringen under 
året ersatt flertalet av de äldre fjärrvärmeledningarna i 
centrala Lund. 

Kraftringens elnät håller en generellt hög leverans-
kvalitet. De senaste årens allt fler och kraftigare 
stormar har dock drabbat många elkunder genom 
alltför långa strömavbrott. För att säkerställa en ännu 
högre leveranssäkerhet och minska konsekvenserna av 
framtida stormar kommer vi framöver att öka invester-
ingstakten och vädersäkringen i framförallt skogsmark. 
Under året och framöver kommer elnätspriserna att 
justeras enligt den av Energimarknadsinspektionen 
godkända intäktsramen. Prishöjningar är oundvikliga 
för att klara reinvesteringar och nödvändig utveckling 
av nät- och transformatorstationer.

Utbyggd fiber för datakommunikation är en viktig 
förutsättning för dagens samhällsutveckling. Kraft-
ringen har, bland annat genom samverkan med lokala 
intresseföreningar, under året fortsatt att utveckla  
fiberaffären. Under året har webbplatsen fiber.kraft-
ringen.se utvecklats och under hela året har det varit 
stor efterfrågan på både villafiber och fiber till företag. 

Under året genomfördes två större förvärvs- och av-
yttringsaktiviteter som en konsekvens av Kraftringens 
ambitioner att konsolidera koncernens verksamhet 

till de södra delarna av Sverige. Entreprenadföretaget 
Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB förvärvades 
för att stärka marknadspositionen inom elkraft och 
belysning, fylla upp kompetens- och resursbehov för 
kundlöftet om vädersäkring av elnäten samt stärka 
utvecklingen av nya energirelaterade tjänster. Elnäts- 
och entreprenadverksamheten i Nynäshamn avyt-
trades i slutet av året. 

Kraftringens verksamhet har under de senaste 10 
åren präglats av ett stort förändringsarbete med stora 
investeringar (ca 8,5 miljarder kronor) vilket gett nega-
tiva kassaflöden och en ökad skuldsättning. Nu börjar 
dessa investeringar att generera avkastning i form 
av både ökade intäkter och lägre kostnader. Resultat 
efter finansiella poster ökar 2016 till rekordnivån 323 
miljoner kronor med positiva kassaflöden och minskad 
skuldsättning som följd. Dessutom går en stor del av 
årets vinst tillbaka till ägarkommunerna och gynnar 
kommuninvånarna i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma i 
form av bland annat kommunal service av olika slag.

Under året har styrelsen och personalen arbetat hårt 
och målmedvetet för att säkerställa Kraftringens håll-
bara utveckling i allt från den dagliga driften till stora 
projekt, verksamhetsförvärv och avyttringar. Det finns 
många fler exempel än de jag lyfter fram här på hur vi 
tillsammans lever upp till visionen ”Energi för framtida 
generationer”. Läs gärna mer om vår verksamhet i 
efterföljande Finansiella rapport för 2016 samt i vår 
Hållbarhetsrapport och Bolagsstyrningsrapport som 
finns tillgängliga på vår webbplats. Sammantaget ger 
dessa rapporter en bra beskrivning av vad vi gjort det 
senaste året för att förverkliga vår vision.

Lund, april 2017 

Sylvia Michel
Vd och koncernchef
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Bundet eget kapital
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Belopp i tkr om inte annat anges
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Finansiella anläggningstillgångar

Räntekostnader och liknande 
resultatposter
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Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Allmänna principer

Beräkning av återvinningsvärdet 

Återföring av nedskrivningar

Allmänna principer

Återföring av nedskrivning
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Övriga 
rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader
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Övriga externa kostnader.
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Övriga rörelseintäkter Övriga 
rörelsekostnader Resultat från finansiella 
poster
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Redovisnings- och värderingsprinciper
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Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader

Ernst & Young AB

PricewaterhouseCooper AS
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Styrelse

Övriga ledande befattningshavare
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Direkt ägda
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Övriga temporära skillnader
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Tecknade och betalda aktier:

Annat eget kapital inklusive årets resultat 
består bl.a. av följande poster:
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Obeskattade reserver

Övriga temporära skillnader
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Ställda säkerheter till förmån för koncernföretag
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Ernst & Young AB

Ledamot Ledamot

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

2:e vice Ordförande Verkställande direktör

Ledamot Ledamot

Ledamot Ledamot

Ordförande 1:e vice Ordförande

Ledamot Ledamot
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Granskningsrapport för år 2016
Till årsstämman i Kraftringen Energi AB (publ), 
org. nr 556100-9852

Vi av fullmäktige i Eslövs Kommun, Hörby kom-
mun, Lomma kommun och Lunds kommun utsed-
da lekmannarevisorer, har granskat Kraftringen 
Energi AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns an-
svar är att granska verksamhet och intern kontroll 
samt pröva om verksamheten bedrivits enlighet 
med fullmäktiges uppdrag och mål samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente 
samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägar-
direktiv. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. 

Genomförda granskningar har upptagits i gransk-
ningsredogörelse vilken överlämnats till styrelsen.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksam-
het i allt väsentligt har skötts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig.

Lunds kommun 2017

Lars Trägen  Kurt Håkansson
Lunds kommun  Eslövs kommun 
 

Åke Christensson Tommy Persson
Lomma kommun Hörby kommun
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Kraftringen Energi AB (publ), 
org.nr 556100-9852

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Kraftringen Energi AB 
(publ) för år 2016.
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2016 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Stand-
ards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 

verkställande direktören ansvarar även för den in-
terna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. De up-
plyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-
det om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bola-
get, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
att årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:   
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncern- 
redovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför granskn-
ingsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
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inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll. 
• skaffar vi oss en förståelse av den del av 
bolagets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinc-
iper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.  
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och koncern-
ens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen  
och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och 
en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 
• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom kon-
cernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om be-
tydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
av Kraftringen Energi AB (publ) för år 2016 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland an-
nat en bedömning av om utdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som bolagets och koncern-
ens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning 
i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
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 betryg-
gande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rim-
lig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 

därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men in-
gen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
 
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 dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-
gärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avs-
teg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åt-
gärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat styrelsens motiverade yt-
trande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Stockholm den 21 mars 2017
Ernst & Young AB

Mikael Sjölander Peter Gunnarsson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Kraftringen
Box 25, 221 99 Lund telefon 010-122 70 00 @ info@kraftringen.se kraftringen.se  
Kraftringen Energi AB (publ) med säte i Lund, org.nr. 556100-9852.




