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VD har ordet
Jag är så otroligt stolt över alla medarbetare på Ystad
Energi. Under 2017 har vi tagit oss till nya höjder och
arbetat med att visa våra kunder vad vi kan erbjuda. Som
det lokala energibolaget ger vi energi och infrastruktur
med hög leveranssäkerhet till Ystad med omnejd samt
tryggar att pengarna stannar i kommunen. Under året har
vi byggt och driftsatt en 63 m hög ackumulatortank,
etablerat en helt ny verksamhet - Ystad Energihandel AB inom bolaget, samt att vi jobbar med digitalisering som
kommer att sträcka sig över ett antal år framöver.
Dessutom jobbar vi med att vara en effektiv organisation
som kan agera snabbt när det gäller, på samma gång som
vi vill vara hjälpsamma och sätta våra kunder i fokus.
Komplett energibolag
Under 2017 bestämde Kommunfullmäktige i Ystads kommun
att bolaget skulle bygga upp elhandelsverksamhet, Ystad
Energihandel AB, för att börja sälja elavtal och därmed bli ett
komplett energibolag. Från årsskiftet 2018 kommer vi att sälja
100% förnybar el från sol, vind, vatten och biobränsle. Resan
har varit spännande och rolig samtidigt som den gett oss stora
utmaningar. Under året har vi också tagit de första stegen
mot ett ännu bättre kundomhändertagande. Vi har etablerat
egen kundserviceverksamhet med placering på Ystad Energi.
Personalen kommer att vara kontakten in i företaget. Nu är vi
närmare våra kunder och kan berätta att deras pengar stannar
i kommunen. Under året har vi även arbetat om vårt varumärke för att kunder ska känna igen oss bättre.
Jobbar för framtiden
Som kommunalägt energibolag tänker vi på samhällets bästa
genom att bedriva affärsmässig samhällsnytta. Vi erbjuder
tjänster och produkter som kommer alla kommuninvånare
till nytta och glädje. Detta gör vi på ett affärsmässigt sätt, ett
tydligt exempel på det är att bygga Öppet Stadsnät till alla i
kommunen. På landsbygden bygger vi med hjälp av landsbygdsstöd från Länsstyrelsen. För oss och våra ägare är det
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viktigt att alla kommuninvånare ges möjlighet att ansluta sig.
I PTS (Post och Telestyrelsens) sammanställning över utbyggnadsgraden av bredband i Ystads kommun, ser vi att 73% av
hushållen nu har tillgång till 100 Mbit/sek eller mer. Vi är
mycket stolta över att få vara med och bidra till den utvecklingen.
Ett genomgående tema inom hela vår verksamhet är att ständigt
jobba med att framtidssäkra och underhålla den infrastruktur
vi har. Det är viktigt att blicka framåt och vi ser oss som en
viktig aktör i allt vad framtiden kan bära med sig. Ystad befinner sig i en otroligt spännande utvecklingsfas, det utmanar oss
att på bästa sätt förbereda oss på att förse Ystad med alla våra
nyttigheter: Elnät, fjärrvärme, Öppet Stadsnät och elhandel.
Rekordår för Ystad Energi
Året avslutades med ett historiskt bästa resultat för alla tre
verksamheterna elnät, fjärrvärme och Öppet Stadsnät. Ett
tacksamt klimat med milda vintrar, sval vår och sommar samt
högkonjunktur är en utmärkt kombination som gett oss bra
resultat för 2017. Till detta kan vi glädjas över att vi har Skånes
andra lägsta fjärrvärmepris.
Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade medarbetare på
Ystad Energi. Det är tack vare er kunskap och engagemang
som vi tillsammans nått resultatet för rekordåret 2017. Vill
också passa på att tacka vår styrelse, ägare och alla våra
kunder som dagligen utmanar
oss och hjälper oss att driva på
utvecklingen i vår verksamhet
för att kunna leverera våra
tjänster på bästa sätt.

Jessica Fredson
VD Ystad Energi AB
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Elnät
2017 var ett händelserikt år. Organisationen har haft fullt
upp under hela 2017. Ett större projekt med att ansluta nya
fjärrvärmekunder i Bellevue har utförts i egen regi, med
hjälp av elnätsavdelningens utförandeenhet, istället för som
tidigare att anlita utomstående entreprenör. Staden har vuxit
på många håll och elanvändningen har stigit till följd av
högkonjunktur kombinerat med en god kundtillströmning.
Tillgängligheten har varit höga 99,99% vilket är en utmärkt
siffra i vår bransch!
Elöverföring och resultat över budget
För elnätets del var överföringen över budgeterad nivå och
det beror på att industrin ökat sin elanvändning under året
samt att fler anslutningar än budget genomförts:

El

2017

2016

2015

220

217

212

För elnätsverksamheten var nätomsättningen, anslutningsintäkter och resultat över budget samt kostnaden för nätförluster lägre. Det goda resultatet beror på att industrin går
bättre än tidigare, kundtillströmningen i form av nya lägenhetskunder har varit hög vilket resulterat i ökad nätomsättning
mot budget, att kostnadssidan ligger under budgeterad nivå
samt lägre räntor.
Leveranssäkerhet
Tillgängligheten till elnätet var mycket hög under året
(>99,99%), trots att den höga aktiviteten inom anläggningsbranschen inneburit ovanligt många avgrävda elkablar.
Viktiga händelser
• Under året har det lagts ner kablar för el runt om i		
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nätområdet och belysning i hela kommunen. Till de
större projekten hör Öja industriområde, Västra Sjöstaden, Edvinshem, Sandskogen och hamnområdet.
• Nytt industriområde: Vid Öja har det vuxit fram ett nytt 		
industriområde under året. En enorm mängd jordmassor
har flyttats runt av kommunens entreprenör för att få till
rätt höjd på tomter, ledningar och vägar. Ett hundratal
belysningsstolpar med tillhörande elkablar är förlagda.
Elnätskablar ligger också på plats och nätstationer kommer
driftsättas under kvartal 1, 2018. Därefter är vi redo att
erbjuda nyetablerade företag elanslutning.
• Västra Sjöstaden : Här har det varit full fart på byggandet.
Ett hundratal nya kunder har anslutits under året och minst
lika många tillkommer framöver.
• Världens Ände: Nere i hamnen har vägar och cirkulationsplats byggts. I samband med det har gatubelysning och 		
elnätskablar flyttats och kompletterats. De nya lagertälten
har också anslutits till elnätet. I slutet av året kunde vi se att
landströmsanläggningen ökade sin elanvändning, då en ny
kabelkran installerats och fler båtar fick möjlighet att koppla
in sig på elnätet.
• Ruuthsbo: För att ge plats för ett nytt järnvägsspår för 		
tågmöte i Ruuthsbo har 1 km kabel flyttats, samtidigt som
elanslutningar till nya järnvägsanläggningar utförts.
• Modernisering av mottagningsstation: Upphandling,
beställning och design av ombyggnaden av en av våra 		
mottagningsstationer har slutförts. Under de följande två
åren kommer ställverk både bytas ut och byggas om till
inomhusutförande för att ytterligare öka säkerheten i elförsörjningen.
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• Kundtillströmningen i form av nya lägenhetskunder har
varit hög.

Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad
är fortsatt aktuell. Beslutet om när ligger hos regionnätsägaren.

• Nätstationer och äldre kablar har bytts i nätområdet.

Under året kommer arbetet med att modernisera en av våra
mottagningsstationer att fortgå.

• Under året har tester genomförts av en ny typ av elmätare
som kommunicerar via elnätet, med gott resultat både när
det gäller funktion och ekonomi.
• Energimarknadsinspektionens granskning av elnätstarifferna
för 2016 föranledde ingen anmärkning. Granskning av elnätstarifferna för 2017 ingår i intäktsramen för perioden 		
2016-2019. Vi bedömer att nätavgifter vi tagit ut, är lägre än
det vi har rätt till.
Måluppfyllelse
Elnätsverksamheten har uppnått sitt primära mål - hög
leveranssäkerhet - samtidigt som vi har byggt ut och genomfört underhåll i nätet. Verksamheten bär sig själv ekonomiskt i
en lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet.

Det är tredje året i regleringsperioden, 2016-2019, vilket innebär att förutsättningarna för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen har förtydligats. Nuvarande reglering innebär att vi behöver investera mer än tidigare planerat i vårt elnät för att kunna tillgodoräkna oss våra anläggningstillgångar.
En investering är budgeterad avseende en mätarbytesapp
kopplad till kund- och faktureringssystemet för att förbereda
inför de stora mätarbyten som kommer framöver.
Priserna på elnättjänster höjs från årsskiftet 2018 med ca 3,5%
och ligger på ett genomsnitt i en nationell jämförelse mellan
nätbolagen i Sverige och under närliggande bolag. Ystad
Energi själv fick en ökad kostnad för överliggande nät med
13% vilket motsvarar mer än hela vår egen prisförändring.

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2017 med drygt
5% och ligger på ett genomsnitt i en nationell jämförelse mellan nätbolagen och under närliggande bolag. Ystad Energi fick
själv 17% höjning från överliggandenät, januari 2017.
Framtid
Framför oss ligger fler spännande projekt. Ombyggnad av
Regementsgatan innebär ny gatubelysning och exploatering
av Trädgårdsstaden och det nya bostadsområdet i Svarte
medför kabelförläggning för vår del.
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsdelar fortsätter.
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Mattias Johansson
Elnätschef
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Elhandel
I oktober 2016 beslutade styrelsen för Ystad Energi att
bolaget skulle arbeta vidare med frågan att bedriva elhandel
via partner. I mars 2017 togs beslutet av Kommunfullmäktige
i Ystad att starta Ystad Energihandel AB som ett dotterbolag
till Ystad Energi AB. Uppdraget är att leverera el till kunder i
prisområde 4 från årsskiftet 2018. Målet är att verksamheten
på sikt skall bära sig själv ekonomiskt i en lämplig avvägning
mellan samhällsnytta och affärsmässighet.

Måluppfyllelse
Då verksamheten för Ystad Energihandel byggts upp under
året och elen inte börjat säljas ännu, visar verksamheten ett
negativt resultat för 2017.
Målen att etablera det nya bolaget, anpassa interna system,
ställa om organisationen, utbilda personal och påbörja marknadsföringen uppfylldes med gott resultat och från 1 januari
2018 levererar bolaget el till kunder i prisområde 4.

YstadElen är ystadbornas egen el
Att kunna erbjuda elleveranser till nya och befintliga kunder
är ytterligare ett steg i att Ystad Energi investerar lokalt. Vi
arbetar för en trivsam, trygg och grön miljö för våra invånare
och företag. YstadElen är inte bara 100% förnybar, vinsten går
dessutom tillbaka till invånarna i kommunen.
Ystad Energi är stolta sponsorer till en mängd av kommunens
föreningar, så är du kund hos oss innebär det att du är med
och stöttar ett lokalt föreningsliv.

Miljö
Företaget arbetar mot målet ‘Fossilfritt 2020’ och ett led i
detta, är att Ystad Energihandel nu kan leverera förnybar el till
kunder i södra Sverige.

YstadElen - från sol, vind, vatten och biobränsle
All el är 100% förnybar och kommer från sol, vind, vatten och
biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa
in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som våra kunders
årliga elanvändning. Med YstadElen får du alltid ett elavtal
som gör miljön en tjänst.
Marknadsföring
Under sommaren 2017 påbörjades arbetet med att producera
en hemsida. Denna sjösattes i september. En informationsfolder formgavs och skickades ut i etapper till kommunens
ca 18 000 hushåll. Vattenflaskor, beachflaggor, banderoller,
annonser och digitala banners förstärkte marknadsföringen.
Viktiga händelser
• Kund- och faktureringssystem har anpassats.
• Grossist för elhandel har upphandlats.
• Arbetsprocesser med grossist för elhandel har implementerats.
• Organisationen har ställts om och personal har utbildats.
• Egen kundservice har etablerats.
• Bilar har stripats.
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Framtid
Fokus kommer under 2018 ligga på affärsutveckling och
marknadsföring för att öka försäljningen av YstadElen.
Bolagets risk- och osäkerhetsfaktorer
För att etablera verksamheten så flexibelt som möjligt i inköpsprocessen och samtidigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga
elpriser är ledstjärnan att köpa in tjänster som är förenade
med risker och specialkompetens via samarbetspartners. Det
innebär att flera av de risker som normalt är förknippade med
elaffären har eliminerats.
Ystad Energihandel AB har upphandlat bl a balansansvar,
fysisk kraftförsörjning, portföljförvaltning, handel av prissäkringsprodukter med Energiförsäljning Sverige AB.
Avtalet som sträcker sig över en längre tid möjliggör att
bolaget kan koncentrera sig på försäljningsarbetet. I avtalet
med Energiförsäljning Sverige AB har många av de risker som
normalt är förknippade med elaffären kunnat minimeras eller
helt eliminerats.
Gränsdragningen mellan Ystad Energihandel AB och Energiförsäljning Sverige AB är i avtal beskrivna men för att förtydliga de olika delarna och vem som bär ansvaret internt, har
detta beskrivits och tydliggjorts i en elhandelpolicy.
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Öppet Stadsnät
För Öppet stadsnät har fokus för 2017 varit att expandera
nätet både på landsbygden och i staden och kundtillströmningen har varit mycket god under året. Vi har även
lagt ner mycket arbete på upphandlingen av kommunikationsoperatör. Avtal har tecknats från september 2017 med
Open Universe.
Året som gått
Ny upphandling av kommunikationsoperatör för Öppets
Stadsnät har genomförts under året och fr o m september
2017 börjar det nya avtalet att gälla. De som vann upphandlingen är den befintliga leverantören, Open Universe.
Öppet Stadsnätverksamheten har under året expanderat
kraftigt med stora utbyggnader av nätet, både på landsbygden
och i staden, med ett resultat mycket över budget som följd.
Kundtillströmningen har varit mycket god. Vid årsskiftet var
3 811 kunder anslutna till det Öppna Stadsnätet. Totalt kopplades
ca 878 st in under 2017 vilket är över prognos. Det beror på
att man kunnat fortsätta grävarbeten under vintern då det
inte varit någon tjäle i marken. Det resulterade även i ökade
intäkter för aktiva kunder.
Svartfiberuthyrningen till externa kommunikationsoperatörer
ökade också under året.
Nu finns ca 105 mil nedgrävd ledning för Öppet Stadsnät.
Viktiga händelser
• Under kvartal 1 erhölls positivt besked om statligt stöd
gällande bredbandssatsningen avseende landsbygden för
Öppet Stadsnät. Eventuell utbetalning kommer att ske först
när samtliga villkor är uppfyllda.

• Fibernätsutbyggnaden fortsätter på landsbygden i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra
anslutningsmöjligheterna.
Måluppfyllelse
Fibernätet har utvecklats med nya uthyrda sträckor till
operatörer under året. Öppet Stadsnät i Ystad har fortsatt sin
verksamhet med en kraftig utbyggnad med anledning av det
stora intresset från kunderna samt att det varit en mild vinter
så att vi kunnat bygga även under vintermånaderna.
Framtid
Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra anslutningsmöjligheterna på landsgygden. Under året kommer vi att
ansöka om ett sista Landsbygdsstöd. Öppet Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans med den upphandlade kommunikationsoperatören
Open Universe.
Vi bygger till alla
För oss och våra ägare är det viktigt att alla kommuninvånare
ges möjlighet att ansluta sig till Öppet Stadsnät och därför
bygger vi till alla. Detta syns, inte minst i PTS (Post och
Telestyrelsens) sammanställning över utbyggnadsgraden av
bredband i Ystads kommun.
Att 73% av hushållen nu har
tillgång till 100 Mbit/sek eller
mer i bredbandshastighet är
vi mycket stolta över.

Pär Strand
Öppet Stadsnät
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Fjärrvärme
Under 2017 har fjärrvärmeverksamheten tagit oss till nya
höjder ur flera perspektiv. Dels har det bästa resultatet
någonsin för fjärrvärmeverksamheten nåtts och dels har
vi byggt och driftsatt en 63 m hög ackumulatortank.
Under året har vi även installerat den första solfångaranläggningen i vår verksamhet på Ystad Arenas tak.
Överföring och resultat över budget
Energimässigt har det varit ett något varmare år, 3% varmare
än ett normalår i Ystad enligt SMHI:s energiindex. Energikonsumtionen har trots det varit något över budget för
fjärrvärmen samt över utfallet för både 2015 och 2016.

Fjärrvärme verkligt, GWh
Fjärrvärme normalårskorrigerat, GWh

2017

2016

2015

135

132

127

139

139

138

Fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resultat har ökat i förhållande till budget. När det gäller försäljning och energiintäkter
ligger det något över budget.
Anslutning av nya kunder till fjärrvärmen har fortsatt med
ca 55 st under 2017 vilket motsvarar ca 1,4 GWh, de flesta
villakunder. En fortsatt låg andel av fossila bränslen har använts i värmeproduktionen trots att man i år har kört mer olja
än budget p g a att det varit stora fluktuationer i temperatur
över dygnet och p g a att vi inte har extern leverans från
tidigare stor extern leverantör. Oljeförbrukningen har minskat
under sista kvartalet då ackumulatortanken tagits i drift och
framöver beräknas den fossila oljeförbrukningen minska
ytterligare med hjälp av ackumulatortanken och drift med
RME (rapsmetylester) på fler pannor.
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Förnyelsebart bränsle
Fossilt bränsle

2017

2016

2015

96,1%
3,9%

97,5%
2,5%

98,4%
1,6%

Det ekonomiska resultatet har också ökat i förhållande till
budget vilket beror på ökad försäljning. Kostnadssidan ligger
under budgeterad nivå, framförallt lägre bränslekostnader och
räntor samt att vi har anslutit fler kunder till fjärrvärmenätet än
budgeterat. Ackumulatortanken har också ökat på det goda
resultatet.
Viktiga händelser
• Alla produktionsanläggningar på fjärrvärmeverksamheten
har levererat värme under året med god driftsäkerhet.
• Byggnationen av ackumulatortanken har slutförts och idrifttagning genomförts med gott resultat.
• Utbyggnad av fjärrvärme i bl a Bellevueområdet och antalet
nya fjärrvärmeanslutningar under 2017 var ca 55 styck.
• Test har genomförts med RME som bränsle till EO1-pannan
på panncentral Lotta under hela driftsäsongen. Detta är ett
steg mot fossilfri produktion. Då testet föll väl ut kommer
arbetet mot att bli fossilfria fortsätta genom att köra RME
på fler pannor framöver.
• Solpaneler på nya idrottshallen har anslutits till fjärrvärmenätet under 2017 med ett gott resultat.
Måluppfyllelse
Fjärrvärmepriserna ligger på oförändrad nivå jämfört med
föregående år, både för fastighetsägare och villakunder.
Fjärrvärmepriset ligger under genomsnittet i en nationell jäm-
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förelse i Sverige. Fjärrvärmepriset ligger andra lägst i Skåne,
enligt Nils Holgersson-undersökningen.

NOx-avgiftssystemet uppgick till 35 ton för 2017. Kostnad ca
650 kkr.

Företagets långsiktiga mål är att arbeta mot ‘Fossilfritt 2020’
och för 2017 kommer målet (att minska utsläppen mot föregående år) inte att uppnås p g a att det körts mer olja än budgeterat. Året 2017 har det varit ett extremt väder p g a stora
fluktuationer i temperaturen mellan dag och natt. Vi har inte
heller längre leverans från tidigare stor extern leverantör, vilket
har inneburit att oljeanvändningen ökat något för året.

Panncentralen Anoden är miljöprövad och tillståndsgiven
enligt miljöbalken. Tillsynen görs av Länsstyrelsen i Skåne län.
Miljörapport insänds årligen, siste mars, och för 2017 förväntas denna inte medföra några särskilda anmärkningar.

Det kortsiktiga målet är att minska oljeanvändning från
föregående år och det långsiktiga är att vara fossilfria år 2020.
Företaget arbetar aktivt med förbättringsåtgärder, effektiviseringar och minskade utsläpp. Oljeanvändningen kommer på
sikt att minska i och med att ackumulatortanken tas i drift och
oljepannors övergång till RME (rapsmetylester) som bränsle.
En av tre flispannor har ett högre NOx-värde än föregående år
och de andra två har lägre. Målet att ha lägre nivåer av NOx
på sikt ska vi klara med hjälp av ackumulatortanken, som ger
en jämnare drift av pannorna.
Miljö
Fjärrvärmens utbyggnad har avsevärt bidragit till en bättre
miljö särskilt i centralorten men också i ett globalt perspektiv
genom ett minskat utsläpp av svavel, kväveoxider och stoft.
Under 2017 producerades fjärrvärmen med 96,1% förnyelsebara bränslen. Vi arbetar vidare med målet ‘Fossilfritt 2020’
bl a med att få in solenergi till fjärrvärmenätet och fortsatt drift
med RME.
Värmeproduktionen från Ystad Energis produktionsanläggningar är på grund av sin storlek föremål för direkta miljöavgifter i form av så kallade NOx-avgifter för kväveoxidutsläpp
från två av våra tre flispannor. Utsläppen av kväveoxider enligt
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Framtid
Under 2018 kommer vi att arbeta för att köpa en bit mark i
Köpingebro där vi är verksamma. För att utveckla poduktionsanläggningen är planen på sikt, att installera solfångare på
tomten för leverans av värme till Köpingebros fjärrvärmenät.
För att jobba mot målet ‘Fossilfritt 2020’ kommer vi under
2018 att köra med RME på fler oljepannor. Vi kommer också
att undersöka vilket behov vi har för att öka vår biobränslekapacitet och inleda projektering av ny produktionskapacitet. Framöver kommer fjärrvärmeverksamheten också att
fokusera på att vidareutveckla dialogen med framförallt stora
kunder.
Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att trimma
pannorna för att optimera utsläppen och drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet kommer att ske genom förtätningar och i nybyggnadsområden.

Vinko Culjak
Fjärrvärmechef
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Marknad och event
I samband med att dotterbolaget Ystad Energihandel AB
bildades uppdaterade vi vår logotype. Vår blomma utökades
från tre blad till fyra. Vi valde att på samma gång justera
färgerna så att de överensstämmer med Ystads kommuns
nya färger. Elnät är blå, elhandel cerise, Öppet Stadsnät gul
och fjärrvärme grön.
Grafisk manual
Vi har även påbörjat arbetet med att uppdatera vår grafiska
manual. Där framgår bl a att Ystad Energi numera följer kommunens val av typsnitt. Vi fortsätter att använda mönster för
de olika affärsområdena men släpper ugglorna till tillfällen där
vi riktar oss mot barn.
Uppdaterad hemsida
Under hösten inleddes arbetet med att uppdatera vår hemsida. Planerad sjösättning för denna är 2018.
Jazzkidz
Under årets Jazzfestival fortsätter vi att sponsra barnverksamheten, Jazzkidz. Denna gång var arrangemanget förlagt
till Ystads Stadsbibliotek. Under två dagar var vi på plats med
nya fina beachflaggor, heliumballonger i våra fyra färger och
tävling för barnen. Detta arrangemang var starten för lanseringen av YstadElen, som vi bl a marknadsförde på fina vattenflaskor. Dagarna var välbesökta, vilket gav oss stor synbarhet
och uppmärksamhet.
Foliering bilar
I september inledde vi marknadsföringen av YstadElen. Utöver
hemsida, folder, banderoller och annonser har vi folierat elhandelns rosa mönster på 10 av våra röda skåpbilar. Fler bilar
kommer folieras under 2018.
Nyinflyttardag
I november var Ystad Energi deltagare i årets nyinflyttardag,
denna gång på Österportskolan. Egen monter med reklam för
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våra nyttigheter fast med lite extra tryck på YstadElen, vattenflaskor, tablettaskar och information i goodiebags. Dagen var
välbesökt och vi fick fin respons, bl a många frågor om
fakturor, Öppet Stadsnät, vår nya kundservice och naturligtvis
YstadElen. Summering av dagen: Det är alltid roligt och inspirerande att möta och komma nära våra kunder, visa vem Ystad
Energi är och att vi finns lokalt. Detta gör vi om 2018!
Handla i Ystad
I samband med lanseringen av YstadElen valde vi att annonsera i broschyren Handla i Ystad. Vi lyckades få en placering
på baksidan som har fått mycket uppmärksamhet och därför
har vi valt att fortsätta annonsera med även en helsida.
Broschyren utkommer fyra gånger per år.
Ystad Trädgårdsstad
Vid vernissaget av Ystad Trädgårdsstad på Hotell Continental
fanns Ystad Energi representerade med informationsmaterial.
Många var nyfikna att ta del av stadens nya bostadsområde.
Vi fick fin igenkänning och ett positivt bemötande.
Handboll
Ett samarbete med Ystad IF handboll inleddes hösten 2017
med syftet att stödja och lära känna den lokala näringslivsverksamheten. Först ut var sargreklam på Ystad Arena. Vi har
också haft tävling där vi lottat ut biljetter till hemmamatcher.
Samarbetet fortsätter, och utvecklas, under 2018.
Större satsning på Facebook
Vi är allt mer aktiva på Facebook och kommer under 2018
vidareutveckla den digitala strategin för sociala medier.
Kalender
I slutet av året blev vår månadskalender klar. Bilderna valdes
med utgångspunkt från månad, vår egen verksamhet samt en
aktivitet eller händelse knuten till respektive månad. Kalendern
fick ett fint mottagande och delas ut som give away.
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Egen kundservice
Under året har vi tagit de första stegen mot ett ännu bättre
kundomhändertagande och etablerat egen kundserviceverksamhet med placering på Ystad Energi. Vår kunniga personal
kommer att vara kontakten in i företaget. Under året har även
vårt varumärke arbetats om för att vi skall kännas igen bättre.
Under hösten 2017 har vi gjort ett antal utskick med information till Ystad Energis befintliga kunder om förändringen att
våra fakturor framöver kommer från Ystad Energi och inte
från Ystads kommun som tidigare. Det informerades även
om, att för att spara på miljön kan kunderna välja mellan olika
alternativ för att betala sin faktura: E-faktura, autogiro eller
e-postfaktura. Vår nya kundservicepersonal har fått mycket
frågor kring detta.
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I vår kundservice bistår vi även med hjälp att flytta, byta elavtal eller teckna anslutning för fjärrvärme och Öppet Stadsnät.
Vårt främsta uppdrag är att hjälpa och underlätta för kunderna
att komma vidare i processen. Vi ser att det kommer underlätta på sikt för våra kunder med
endast en kontaktväg in till oss
på Ystad Energi. Detta har vi
fått bekräftat genom mycket
positiv respons. Välkommen,
vi finns för dig!

Camilla Blomgren
Administrativ chef

Våra miljömål
Ystad Energi arbetar ständigt med att utveckla miljömålen.
Vi har solceller (el) på fjärrvärmeanläggningarnas tak, ackumulatortankens topp och på förrådstaket på Fridhemsgatan.
Detta ger bra insikter och utvärderingsmöjligheter av olika
sorters tillverkare av solpaneler.
Ett fokusarbete är att få lägre returtemperatur i fjärrvärmenätet. Detta leder till lägre energiförluster och därmed mindre produktion och miljöpåverkan. Totalt sett ett effektivare
fjärrvärmenät.
Askan från våra fasta biobränslepannor återför vi till skogen.
Det är ett led i kretsloppet, andelen är ca 90-95 % som förs

tillbaka. Flisen kommer från skogen och askan återförs till den
lokala skogen som näring.
Solcellerna på fjärrvärmeverket har levererat 71 000 kWh
och solcellerna på Fridhemsgatan 24 har levererat 12 300 kWh.
Det har även monterats solfångare på Ystad Arenas tak som
värmer upp vatten till fjärrvärmenätet. Dessa har producerat
ca 175 000 kWh värme.
Under 2017 har de flesta av företagets dieselbilar och maskiner börjat köra med HVO (biodiesel).
En egen tankstation med tagg-system har installerats.
Ett antal elcyklar har köpts in till verksamheten.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Ystad Energi AB får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Verksamheten totalt och verksamhetsgrenarna individuellt har
burit sina egna kostnader.

Verksamhet, ställning och resultat
Ystad Energi AB (YEAB) bedriver elnätsverksamhet, värmeproduktion, värmedistribution och värmeförsäljning samt dessutom kommunikationsverksamhet. Från årsskiftet 2018 har
YEAB börjat med elhandel via nystartade dotterbolaget Ystad
Energihandel AB.

Under året har Ystad Energi anställt två nya medarbetare som
ska arbeta på kundservice, då kundserviceverksamheten flyttas från Ystads kommun till Ystad Energi från årsskiftet 2018.

YEAB är helägt av Ytornet AB som i sin tur är helägt av Ystads
kommun. Målet med den verksamhet som YEAB representerar är att den ekonomiskt skall bära sig själv i en lämplig
avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet.
Positiva resultat
Alla verksamheter, elnät, fjärrvärme, Öppet Stadsnät och övrig
verksamhet har var för sig lämnat ett positivt resultat.
De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats under
året för YEAB som helhet. Alla tre verksamheterna, elnätsverksamheten, fjärrvärmeverksamhetens och Öppet Stadsnät i
Ystad, ligger över budget.
Viktiga händelser
• Nytt affärssystem har handlats upp under 2017 och implementation pågår. Påbyggnad av fler moduler kommer att
ske under 2018.
Måluppfyllelse
De lån som tecknats om under året samt ingen nyupplåning
har inneburit att räntekostnaderna är 1,6 mkr lägre än budget.
Under året har även omtecknade lån tecknats till en lägre
räntesats än budgeterad.
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Omsättning (kkr)		
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (kkr)

2017

2016

2015

200 561

192 211

197 461
29 838

42 973

36 122

Soliditet (%)		

39

37

35

Nettoinvestering (Mkr)

70

61

68

Investeringar
Totalt var investeringarna år 2017, 70 mkr i enlighet med budget och med styrelsens under året beslutade kompletterande
utbyggnader.
Miljö
Företaget har solceller (el) på fjärrvärmeanläggningarnas tak,
ackumulatortankens topp och på förrådstaket på Fridhemsgatan. Detta ger bra insikter och utvärderingsmöjligheter av
olika sorters tillverkare av solpaneler. Solcellerna på fjärrvärmeverket har levererat 71 000 kWh och solcellerna på
Fridhemsgatan 24 har levererat 12 300 kWh. Det har även
monterats solfångare på Arenans tak som värmer upp vatten
till fjärrvärmenätet. Dessa har producerat ca 175 000 kWh
värme.
Under 2017 har de flesta av företagets dieselbilar och maskiner
börjat köra med HVO (biodiesel). En egen tankstation med taggsystem har installerats. Elcyklar har köpts in till verksamheten.

Bolagets risk- och osäkerhetsfaktorer
Ystad Energis verksamhet bedrivs i huvudsak i Ystads kommun och medför ett antal finansiella risker. Det övergripande
målet är att moderbolaget tillhandahåller finansieringen även
till dotterbolaget.
Bolaget är främst exponerad för ränterisk, kreditrisk, risk för
volym och prisförändringar av elpriset för energin till våra
nätförluster, risk för ökade kostnader för överliggande nät vid
extremkyla, profilrisk för el- respektive fjärrvärmedistribution
som följer kundstocken samt risk för volym, prisförändringar
av bränslepris och väderpåverkan för fjärrvärmeverksamheten.
Personal
Mer än hälften av personalen utnyttjar friskvården som erbjuds via Ystad Energi och majoriteten uppger vid den årliga
hälsokontrollen att man regelbundet motionerar på något sätt.
Detta och en god trivsel på arbetsplatsen har bidragit till en
hög frisknärvaro för flertalet anställda, 99,2% (96,7%).

Antal anställda var vid årsskiftet 35 st därav 28 män och
7 kvinnor.
2017

2016

2015

Medel antal anställda (st)

32

31

32

Andel kvinnor (st)		

6

5

5

Säte
Företaget har sitt säte i Ystad.
Resultat
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar på
42 973 kkr.

Under 2017 har vi anställt två nya medarbetare. Under närmsta
åren kommer vi fortsätta arbetet med generationsväxlingen
som pågår inom företaget.
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter (6 män, 1 kvinnor).
Bolagets ledningsgrupp består av VD och 3 avdelningschefer
(2 män, 2 kvinnor).
Jämställdhetsplanen behandlades i styrelsen 2017. Av kartläggningen framgår att män och kvinnor har lika lön för likvärdigt arbete. Jämställdhetsläget i övrigt ger inte anledning till
några anmärkningar.
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Flerårsöversikt
2017

2016

2015

2014

189 105
42 973
781 827
39,3
6,4
13,9

188 005
36 122
740 667
36,7
6,0
13,3

193 670
29 838
696 424
34,6
5,6
12,4

190 892
26 340
664 000
32,8
5,4
12,1

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
15 000
20 000
18 071
-134
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			
-134
134
Årets resultat				
661
Belopp vid årets utgång
15 000
20 000
17 937
661

52 937
0
661
53 598

tkr

		
		

Resultaträkning

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
Nettoomsättning		
Resultat efter finansiella poster		
Balansomslutning		
Soliditet (%)		
Avkastning på totalt kapital %		
Avkastning på eget kapital %		
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

tkr

		
		
		

Aktiekapital

Not		

2017

2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 		
3		
Aktiverat arbete för egen räkning				
Övriga rörelseintäkter				
Summa				

189 105
4 492
6 965
200 562

188 005
3 533
673
192 211

tkr

		
		

Rörelsens kostnader
Nätkostnad mm 				
-24 768
-22 198
Fjärrvärmekostnad				
-35 453
-34 316
Råvaror och förnödenheter				
-3 030
-3 812
Övriga externa kostnader 		
4, 5		
-28 827
-26 483
Personalkostnader		
6		
-25 432
-24 767
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar				
-31 883
-34 585
Övriga rörelsekostnader				
-899
-1 590
Summa				
-150 292
-147 751
Rörelseresultat		
7, 8		
50 270
44 460
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
Summa				
Resultat efter finansiella poster				

21
-7 318
-7 297
42 973

30
-8 368
-8 338
36 122

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Bokslutsdispositioner		
9		
Resultat före skatt				

-42 097
876

-36 254
-132

Balanserad vinst		
17 936 667
Årets vinst		
660 513
Summa		
18 597 180
			
Disponeras så att i ny räkning överföres:		
18 597 180

Skatt på årets resultat		
10		
Årets resultat				

-215
661

-2
-134

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Balansräkning

Balansräkning
		
Tillgångar, tkr

Not
		

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark		
11
El och fjärrvärmeanläggning		
12
Fordon och inventarier		
13
Pågående nyanläggningar och förskott avseende			
materiella anläggningstillgångar		
14
Summa			

2017-12-31

2016-12-31

22 746
397 593
165 474

16 368
383 488
142 837

14 697
600 510

20 905
563 598

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 		
15, 16
50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 			
15
Summa			
65
Summa anläggningstillgångar			
600 575

0
15
15
563 613

		
Eget kapital och skulder, tkr

2017-12-31

2016-12-31

Eget kapital		
18, 19
Bundet eget kapital
Aktiekapital			
Reservfond			
Summa			

15 000
20 000
35 000

15 000
20 000
35 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 			
Årets resultat 			
Summa			
Summa eget kapital			

17 937
661
18 598
53 598

18 070
-134
17 936
52 936

325 228

280 499

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld		
21
Övriga avsättningar		
22
Summa avsättningar			

803
102
905

588
57
645

Långfristiga skulder		
23
Skulder till kreditinstitut			
Skuld till Ystads kommun			
Summa långfristiga skulder			

30 000
332 000
362 000

100 000
267 000
367 000

21 418
1 386
2 397
14 894
40 095
403 000

19 493
1 950
3 220
14 924
39 587
407 232

781 826

740 667

Obeskattade reserver		

Not
		

20

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter			
Summa			

5 640
5 640

5 545
5 545

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar			
Fordringar hos koncernföretag			
Aktuella skattefordringar			
Övriga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
17
Summa			

320
147 534
803
282
4 057
152 996

30 768
103 200
0
1 572
2 029
137 569

Kassa och bank			
Summa omsättningstillgångar			

22 615
181 251

33 940
177 054

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder			
Skulder till koncernföretag			
Övriga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
24
Summa			
Summa kortfristiga skulder			

Summa tillgångar			

781 826

740 667

Summa eget kapital och skulder			
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Kassaflödesanalys
tkr

		
		

Not		

Noter
2017

2016

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster 				
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före				
förändring av rörelsekapital 				

42 973
32 825

36 122
36 201

75 798

72 323

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Ökning/minskning varulager 				
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar				
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten				

-95
-15 427
512
60 788

-5
-13 525
4 928
63 721

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar				
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten				

-69 695
-50
-69 745

-61 221
0
-61 221

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån				
Amortering av lån				
Erhållna koncernbidrag				
Lämnade koncernbidrag				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten				

0
-5 000
3 254
-622
-2 368

54 000
-54 000
3 168
0
3 168

Årets kassaflöde				

-11 325

5 668

Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början				
Likvida medel vid årets slut				
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33 940
22 615

28 272
33 940

Not 1) Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) för såväl nät
som fjärrvärme i takt med kundernas förbrukning.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider
tillämpas (antal år):

Ersättning i form av ränta och bidrag redovisas som intäkt
när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen och när
inkomsten kan beräknas på tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens
värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande
reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.

Följande avskrivningstider tillämpas:
• Byggnader 25-100 år
• El- och fjärrvärmeanläggningar 8-60 år
• Inventarier och fordon 5-40 år
Finansiella instrument
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Med hänsyn till undantaget i ÅRL 7:2 så upprättas inte någon
koncernredovisning.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt
att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt
nedskrivningsbehov.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.

särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.

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

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras. Företag nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas
regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen
som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

Varulager
Varulagret är värderat till verkligt värde med avdrag för
eventuell verklig inkurans.

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

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Ersättningar till anställda
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda
avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något
ytterligare utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad
under den period de anställda utför de tjänster som ligger till
grund för förpliktelsen.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns
en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i
uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten
är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas
direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas också mot eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning

Rapportering för verksamhetsgrenar
Företagets verksamhetsgrenar består av nättjänster, fjärrvärmetjänster och övriga tjänster.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som

medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar
företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden
hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida
placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en
kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före
skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

ske först när samtliga villkor är uppfyllda. Nedlagda kostnader hittills har aktiverats som anläggningstillgång alternativt
pågående nybyggnation.
Not 3) Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen per rörelsegren
Nät
Fjärrvärme
Övrigt

2017
75 972
88 693
24 440
189 105

2016
71 232
88 614
28 159
188 005

Not 4) Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer
på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning
eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Övriga tjänster

2017
112

2016
75

41
15
168

20
7
102

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt).

Not 5) Operationella leasingavtal
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella
leasingavtal 245 kkr (fg år 402 kkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Not 2) Uppskattningar och bedömningar
Positivt besked om statligt stöd gällande bredbandssatsningen avseende Ystads landsbygd ÖSY utvecklingsområde 3
erhölls under kvartal 1 2017. Eventuell utbetalning kommer att

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2017
81
0
0
81

2016
164
0
0
164
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Not 6) Anställda och personalkostnader
Medeltalet anställda
Kvinnor
Män
Summa
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter
enligt lag och avtal
Summa
Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

Könsfördelning bland
ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga
ledande befattningshavare
Andel män bland övriga
ledande befattningshavare

2017
6
26
32

2016
5
26
31

1 153
15 638
16 791

1 113
14 885
15 998

262
1 793

255
2 215

5 780
7 835

5 475
7 945

24 626

23 943

30%
70%

30%
70%

50%

50%

50%

50%

Avtal om avgångsvederlag
Vid uppsägning från företagets sida utgår 6 månadslöner
i avgångsvederlag till bolagets VD (fg år 6 månadslöner).
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Not 7) Transaktioner med närstående
Andel av årets totala inköp som
skett från andra företag i koncernen
Andel av årets totala försäljningar som
skett till andra företag i koncernen

2017

2016

6,00%

7,00%

20,00%

20,00%

Not 11) Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2017-12-31
22 001
7 160

2016-12-31
21 561
440

29 161

22 001

Samtliga transaktioner mellan koncernbolagen har
skett på marknadsmässiga villkor. Även lånen från
Ystad kommun har affärsmässiga villkor.

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-5 633
-782

-5 118
-515

-6 415

-5 633

Not 8) Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncern där företget ingår
och som upprättar koncernredovisning är Ytornet AB,
organisationsnummer 556670-9811, med säte i Ystad.

Utgående redovisat värde

22 746

16 368

Not 9) Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag
Förändring av överavskrivningar
Summa
Not 10) Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt
avseende temporära skillnader
Förändring uppskjuten skatt
Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Bokföringsmässiga avskrivningar
på byggnader
Skattemässiga avskrivn. på byggnader
Ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjat underskottsavdrag
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skattekostnad
Redovisad effektiv skatt

-622
3 254
-44 729
-42 097

0
3 168
-39 422
-36 254

0

0

-215
-215

-2
-2

876
193

-132
-29

123
-152
32
-22
-174
-215
-215

0
0
38
0
-9
-2
-2

Not 12)
El och fjärrvärmeanläggning
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

707 461
35 614
-2 542
1 397

696 845
16 830
-6 214
0

741 930

707 461

-322 163
1 643
-3 148
-18 859

-304 308
4 385
0
-22 240

-342 527

-322 163

-1 810
0

0
-1 810

-1 810

-1 810

397 593

383 488

Not 13) Fordon och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 14)
Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Under året nedlagda kostn.
Under året genomförda
aktiveringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2017-12-31
216 845
33 127
-2 071
-1 397

2016-12-31
183 333
35 290
-1 778
0

246 504

216 845

-71 959
2 071
3 148
-12 241

-63 954
1 778
0
-9 783

-78 981

-71 959

2 071

1 778

-2 049

-2 049

165 474

142 837

20 905
69 694

12 243
61 222

-75 902

-52 560

14 697

20 905

14 697

20 905
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Not 15)
Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2017-12-31
0
50

2016-12-31
0
0

50

0

50

0

Utgående redovisat värde

Not 16) Specifikation andelar i koncernföretag

Ystad
Energihandel
AB
Summa

Kapital- Rösträtts- Antal
andel
andel
andelar

100
100

Ystad Energihandel AB

100
100
Org. nr
5591115265

Not 17)
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa
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50 000
50 000

Bokfört Marknadsvärde
värde

50
50

50
50

Säte

Eget kapital

Resultat

Ystad

50

0

2017-12-31
2 800
1 257
4 057

2016-12-31
831
1 198
2 029

Not 18)
Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal A-aktier
Summa

Antal aktier
15 000
15 000

Not 19) Disposition av vinst eller förlust
Förslag till vinstdisposition		
Styrelsen föreslår att till
förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst		
Årets vinst		
Summa 		
Disponeras så att i ny räkning överföres		
Not 20) Obeskattade reserver
Ackumulerade
överavskrivningar
Summa

Kvotvärde
1 000

2017-12-31
17 937
661
18 597
18 597

2017-12-31

2016-12-31

325 228
325 228

280 499
280 499

Not 22) Övriga avsättningar
Skuld för utsläppsrätter
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Summa

2017-12-31
57
45
102

Not 23) Långfristiga skulder
Förfaller senare än		
fem år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut
30 000
Skulder till Ystads kommun
332 000
Summa
362 000

Not 24) Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

112
1 515
960
12 308
14 895

2016-12-31
32
25
57

100 000
267 000
367 000

87
1 287
980
12 570
14 924

Not 21) Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till ej skattepliktig intäkt på
utsläppsrätter.
2017-12-31
2016-12-31
Belopp vid årets ingång
-588
-586
Årets förändring
-215
-2
Belopp vid årets utgång
-803
-588
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
Ystad i april 2018.

Ledningsgrupp

Jessica Fredson, VD
Från vänster:
Mattias Johansson
Elnätschef

Styrelsen för Ystad Energi AB
Martin Andersson, Ordförande			

Hardy Persson, Ledamot

Jan-Erik Jönsson, Ledamot			

Jasenka Mauzer Åkerlund, Ledamot

Anders Andersson, Ledamot			

Christian Persson, Ledamot

Fredrik Ellberg, Ledamot		

Camilla Blomgren
Administrativ chef
Jessica Fredson
VD
Vinko Culjak
Fjärrvärmechef

Från vänster:
Min revisionsberättelse har lämnats 19 mars 2018.
Thomas Hallberg, Auktoriserad revisor

Fredrik Ellberg
Ledamot
Jan-Erik Jönsson
Ledamot
Hardy Persson
Ledamot

Vår granskningsrapport har lämnats 19 mars 2018.

Christian Persson
Ledamot

Bo Lönnerblad, Lekmannarevisor		

Martin Andersson
Ordförande

Elisabeth Karlsson, Lekmannarevisor

Jasenka Mauser Åkerlund
Ledamot
Saknas: Anders Andersson
Ledamot
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Ystad Energihandel AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2017-05-08 till 2017-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.
Verksamhet, ställning och resultat
Kommunfullmäktige i Ystads kommun har i mars 2017 tagit
beslut att starta Ystad Energihandel AB som ett dotterbolag
till Ystad Energi AB för att börja sälja och leverera el från
2018-01-01 till kunder inom prisområde 4.
Ystad Energihandel AB är helägt av Ystad Energi AB, som i sin
tur är helägt av Ytornet AB som ägs av Ystads kommun.
Målet med den verksamhet som Ystad Energihandel representerar är att den på sikt skall bära sig själv ekonomiskt.
Ystad Energihandel har byggts upp under 2017 och bolaget
erbjuder elleveranser till nya och befintliga kunder. Bolaget
säljer förnybar el via samarbetspartners som köper in fysiskoch finansiell kraft där bolaget vidareförsäljer till slutkonsument.
Bolaget har möjlighet att leverera el till kunder i södra Sverige
inom prisområde 4. För oss är detta ett steg i att investera
lokalt och arbeta för en trivsam, trygg och grön miljö för våra
invånare och företag.

Viktiga händelser
Styrelsen för Ystad Energi beslutade i oktober 2016 att arbeta
vidare med frågan, att bedriva elhandel via samarbetspartners. Ärendet lyftes till ägaren som i mars 2017 beslutade i
Kommunfullmäktige att starta nytt bolag och bedriva elhandel.
Under året har bolaget, Ystad Energihandel AB, etablerats,
kund- och faktureringssystemet anpassats, organisationen
ställts om, personal utbildats och marknadsföring har påbörjats. Från 1 januari 2018 levererar bolaget el till kunder i
prisområde 4.
Investeringar
Totalt var investeringarna år 2017, 149 kkr.
Personal
Ingen personal är anställd i Ystad Energihandelsbolaget.
Säte
Företaget har sitt säte i Ystad.
Resultat
Ystad Energihandel AB:s resultat före bokslutsdispositioner
slutar på -622 kkr.

All el som kunder köper från Ystad Energihandel AB är 100%
förnybar och kommer från sol, vind, vatten och biobränsle.
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Flerårsöversikt
tkr

Resultaträkning

					
					

2017
(8 mån)

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
Nettoomsättning					
0
Resultat efter finansiella poster					
-622
Balansomslutning					
60 581
Avkastning på totalt kapital %					
-1,0

tkr

		
			
		

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång		
0
0
0
Insatt aktiekapital		
50 000			
Årets resultat				
0
Belopp vid årets utgång		
50 000
0
0

Totalt

0
50 000
0
50 000

tkr

			 Not		
					

2017
(8 mån)

Rörelsens intäkter 					
Övriga rörelseintäkter					
Summa					

1
1

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader					
Avskrivningar av materialla anläggningstillgångar					
Summa					
Rörelseresultat					

-633
-2
-635
-634

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter					
Summa					
Resultat efter finansiella poster					

12
12
-622

Bokslutsdispositioner			2		
Resultat före skatt					

622
0

Förslag till vinstdisposition
Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Sida 40

Sida 41

Balansräkning
			
Tillgångar, tkr
		

Balansräkning
Not

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer			
3
Summa				

147
147

Summa anläggningstillgångar				

147

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar				
Fordringar hos koncernföretag				
Övriga fordringar				
Summa				

38 335
10 305
71
48 711

Kassa och bank				
Summa omsättningstillgångar				

11 723
60 434

Summa tillgångar				

60 581
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Eget kapital och skulder, tkr
		

Not

2017-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital				
Summa				

50
50

Fritt eget kapital				
Årets resultat				
Summa				
Summa eget kapital				

0
0
50

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder				
Skulder hos koncernföretag			
4
Summa kortfristiga skulder				

55
60 476
60 531

Summa eget kapital och skulder				

60 581
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Kassaflödesanalys

Noter

		
Not			 2017-05-08
						-2017-12-31
tkr
					
(8 mån)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster 					
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före				
förändring av rörelsekapital 					

-620

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar					
Förändring av kortfristiga skulder					
Kassaflöde från den löpande verksamheten					

-48 711
60 531
11 200

-622
2

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar					
Kassaflöde från investeringsverksamheten					

-149
-149

Finansieringsverksamheten
Insatt aktiekapital					
Erhållet koncernbidrag					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					

50
622
672

Årets kassaflöde					

11 723

Likvida medel vid årets slut					

11 723
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Not 1) Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bolaget har inga anställda.
Inga löner eller ersättningar har utgått under året.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Följande avskrivningsprocent per år tillämpas:
• Inventarier, verktyg och installationer 20%
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är
noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än
tre månader från anskaffningstidpunkten.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före
skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Not 2) Bokslutsdispositioner
		
2017
Erhållet koncernbidrag		
622
Summa 		
622
Not 3) Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden		
0
Inköp		149
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		
149
Ingående avskrivningar		
Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar 		

0
-2
-2

Utgående redovisat värde 		

147
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Not 4) Uppgifter om moderföretag
Allmänna upplysningar
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ystad Energi AB, 5565272936 med säte i Ystad. I enlighet med reglerna i Årsredovisningslagen 7:2 upprättar inte Ystad Energi AB någon koncernredovisning.

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår
och som upprättar koncernredovisning är Ytornet AB med
organisationsnummer 556670-9811 med säte i Ystad.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
Ystad i april 2018.
Jessica Fredson, VD

Styrelsen för Ystad Energi AB
Martin Andersson, Ordförande			

Hardy Persson, Ledamot

Jan-Erik Jönsson, Ledamot			

Jasenka Mauzer Åkerlund, Ledamot

Anders Andersson, Ledamot			

Christian Persson, Ledamot

Fredrik Ellberg, Ledamot		

Min revisionsberättelse har lämnats 19 mars 2018.
Thomas Hallberg, Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats 19 mars 2018.
Bo Lönnerblad, Lekmannarevisor		
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Elisabeth Karlsson, Lekmannarevisor
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