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BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till slutliga koncernbidrag 2015
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom
koncernen Borås Stadshus AB.
Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns
anledning att öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 44 000 kronor, att öka koncernbidraget
till Borås Textile Fashion Center AB med 97 000 kronor samt att minska koncernbidraget till
BoråsBorås TME AB med 53 000 kronor. Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag
enligt bilagd redovisning.
Styrelsen föreslås besluta:
Förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

2016-03-08

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-08

Annette Carlson

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/SH0002 045
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 033-35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160307/Svante Stomberg

Programområde: 1

Förslag till slutliga koncernbidrag 2015
BSAB
RÖRELSENS INTÄKTER

belopp i tkr om inte annat anges
Borås Elnät
BEMAB

Djurparken

Parkering

IBAB

BoråsBorås

BSTF AB

Totalt

0

266 146

1 000 843

59 546

34 531

36 041

4 373

1 815

1 403 295

RÖRELSENS KOSTNADER

-217

-195 761

-900 282

-68 589

-22 933

-22 059

-20 416

-9 847

-1 240 104

RÖRELSERESULTAT

-217

70 385

100 561

-9 043

11 598

13 982

-16 043

-8 032

163 191

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

-3 588

-5 788

-24 646

-1 442

-944
0

-2 547

-38

-30

-39 023
0

-3 805

64 597

75 915

-10 485

10 654

11 435

-16 081

-8 062

124 168

-4,4

24,8

76,1

-13,5

4,0

3,7

-16,1

-8,0

66,6

16 090

8 065

-10 603

-5 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2015, mnkr
Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa
RESULTAT FÖRE SKATT

3 800

10 709

10 709

-10 603

-10 325

16 090

8 065

38 664
-38 664
0
0
-95 115
-26 931
-122 046

224

51

1 110

9

3

2 122

-23 061

-41 510
3 800

-64 571

-48 280
-26 931
-75 211

-5

26

704

-5 325
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BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning 2015 för Borås Stadshus AB
Styrelsen föreslås besluta:
Årsredovisning 2015 för Borås Stadshus AB godkänns.

20160317

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/SH0005
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160317/Svante Stomberg

Programområde: 1
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BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning 2015 för Borås Energi och Miljö AB
Styrelsen föreslås besluta:
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

20160309

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/SH0011
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160309/Svante Stomberg

Programområde: 1

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB

Årsredovisning 2015

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VD-ord							3
Händelser under året					4-9
Miljö							10-21
Personal						22
Årsredovisning						23-35

Omslag: Prisutdelning på Miljögalan till Borås Miljöhjälte 2015, Kennet Ölund.
Foto: Emil Dalqvist
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”Vår verksamhet är
till för dem som bor
och verkar i staden”

VD-ORD
Borås Energi och Miljö är med och bygger framtiden med hjälp av vår
personal, våra värderingar och vår dröm om att skapa en fossilbränslefri
stad. Borås expanderar på olika sätt bland annat genom att staden förtätas. Det är en stor inflyttning till Borås och därför behöver vi en infrastruktur som fungerar för en miljö att bo och leva i. Under 2015 togs det
historiska beslutet att bygga det nya kraftvärmeverket och avloppsreningsverket på Sobacken som ger staden möjlighet att expandera och
den frigjorda marken kan användas till bostäder och andra typer
av fastigheter.
Ägarnas och kundernas förtroende för Borås Energi och Miljö är mycket
viktigt. Vår verksamhet är till för dem som bor och verkar i staden och
är ett viktigt verktyg för att Borås ska kunna fortsätta sin framtidssaga.
Sättet vi jobbar på, med vår kunskap i botten, leder till fler spännande
uppdrag från våra ägare, företag och myndigheter. Som bolag har vi vidtagit en lång rad åtgärder och investeringar för att förstärka den plattform vi står på, och vi har under 2015 tagit ett steg framåt. Tillsammans
med våra fjärrvärmekunder har vi jobbat fram en prisdialog för att öka
förtroendet. Detta har vi uppnått genom att föra dialoger med kunderna
om deras nuvarande och framtida behov och genom att arbeta på ett
strukturerat sätt med ständiga förbättringar. Alla inom bolaget verkar
för att kundernas behov tillgodoses på bästa möjliga sätt genom att
hjälpa till att bygga en infrastruktur som fungerar och gör livet lite lättare att leva.
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BORÅS KRANVATTEN ETT AV
DE BÄSTA I SVERIGE
”Ett vitalt vatten som passar till både vardag och fest”.

STÄRKER KUNDENS STÄLLNING

Detta utlåtandet fick vi vid kranvattentävlingen 2015.
Att Borås kranvatten tog sig till final i en tävling med

Borås Energi och Miljö har haft en prisdialog med kunder som representerar 30 procent

totalt 113 deltagare är otroligt glädjande. Det är också

av vår försäljning. Syftet med prisdialogen är att stärka kundens ställning, att åstad-

ett kvitto på att vi har ett utmärkt kranvatten i Borås.

komma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett

Det ligger mycket arbete bakom och det är många fak-

ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

torer som spelar in.
Vid ombyggnaden av Sjöbo vattenverk mellan åren 2008
och 2010 byttes kemikalier vilket medförde att vattnet fick

Prisdialogen ska stärka kundens ställning genom att åstadkomma:
• Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid.

en bättre smak. Under de fem år som gått sedan dess har

• Transparens i prissättning och prisutveckling.

dricksvattnets kvalitet förbättrats ytterligare.

• Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete.

- Tack vare ett långsiktigt lagarbete på vattenverket har vi fått ett mycket renare vatten med

• Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar.

mindre partiklar i. Detta tack vare en rad förbättringar av den kemiska fällningen och kolfiltreringen som gjort att vattnet smakar ännu bättre, säger Viktor Lund som jobbar som processin-

• Skydd för kunden från kraftiga prisökningar.

genjör på Sjöbo vattenverk.

• Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner.

Kranvattentävlingen arrangeras vart femte år av branschorganisationen Svenskt Vatten. De

• Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder

kommuner som gick till final i 2015 års tävling var: Arvidsjaur, Borås, Bromölla, Eksjö, Gullspång,

som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.

Hylte, Härjedalen, Kalmar, Karlstad, Katrineholm, Kristianstad, Mark, Motala, Timrå, Vimmerby,
Vännäs, Västerås och Älvkarleby.

VÅRT STRATEGISKA KVALITETS-,
MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖARBETE

ENERGIEFFEKTIVISERING:
KUNDCASE UPONOR
Borås Energi och Miljös avdelning för Energitjänster har rott i land en energieffektivisering som heter duga. Under tre års tid har man tillsammans med Uponor Infra i Fristad

Att arbeta med verksamhetsutveckling innebär att arbeta med ständiga

arbetat med att minska Uponors energianvändning. Resultatet blev en energibesparing

förbättringar – en resa utan slut.

på hela 55 procent vilket motsvarar uppvärmningen av 90 villor.

Borås Energi och Miljö är certifierade i kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14 001) och arbets-

Det hela började med att Uponor ville öka fjärrvärmeflödet till sina fastigheter. En energiana-

miljö OHSAS (18 001) vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för

lys visade på stora energiförluster varpå en rad effektiviseringsåtgärder vidtogs. Samtidigt

ledning och styrning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Certifieringarna säkerställer

upptäcktes en energiström i en av fastigheterna som inte utnyttjades effektivt. Med gemen-

för våra kunder att vi har strukturerade rutiner för viktiga arbetssätt, att vi arbetar med att

samma krafter och tekniska lösningar kan den energi som tidigare kyldes bort nu komma

öka kundtillfredsställelsen, minska vår miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön och att arbetet

fastighetens värme- och varmvattensystem till nytta. Lösningen medför även att överskottse-

regelbundet granskas av utomstående part. Ständig förbättring är ledordet och det innebär att

nergin tillförs fjärrvärmenätet vid tidpunkter då den inte behövs i fastigheten. Kalkyler visar att

systemet inte är statiskt utan förändras löpande, bl a utifrån vår vision och den feedback som

Uponor kommer att sälja cirka 150 MWh årligen till Borås Energi och Miljö. För Borås Energi och

vi får från kunder, allmänheten, anställda och andra intressenter.

Miljös del innebär detta att man från och med nu har kapacitet över i fjärrvärmenätet och har
möjlighet att ansluta fler kunder i Fristadområdet. Energieffektiviseringen innebär även att det
går åt mindre fossila bränslen.
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FÖRBÄTTRAT SKALSKYDD

NY RÖTKAMMARE

Borås Energi och Miljö har under året som gått satsat på att förbättra och utöka den

Med 17 meter till toppen och en volym på 3 500 kubikmeter är den nya rötkammaren

fysiska säkerheten genom att bland annat utöka skalskyddet på sina anläggningar.

på Sobacken svår att missa. Veckan efter påsk togs den i bruk och ersätter således sin

Inom ramarna för bolagets skalskyddsprojekt har ett separerat IT-säkerhetsnätverk byggts

föregångare som fick stora driftstörningar under hösten 2014.

upp, ett nytt överordnat säkerhetssystem implementerats, installationer och driftsättning

Driftstörningarna i den gamla rötkammaren orsakades av att den ”plastkaka” som bildats i top-

av ett nytt passer- och inbrottslarmssystem inklusive nytt låssystem påbörjats. Med de nya

pen blivit så stor att omröraren gått av.

systemen och personliga företagsid-korten har bolaget bra förutsättningar för att effektivt och
med hög säkerhet kunna hantera tillträde, accesskontroll och inbrottslarm till flera av bolagets anläggningar. Trots stor geografisk spridning kan bolaget på ett effektivt, enhetligt och
behovsbaserat sätt styra och övervaka olika anläggningars larmzoner, enskilda larmpunkter,
dörrar med mera utefter verksamhetens skiftande behov.
Efter upprepade incidenter med olaga intrång, stölder och skadegörelse på några av bolagets
återvinningscentraler har mycket tid, energi och resurser satsats på att förhindra/förebygga,
upptäcka och avhjälpa den här sortens incidenter. Man har använt sig av olika angreppsvinklar

- Vi fick inte in tillräckligt med substrat eftersom rötkammaren dessutom hade fullt med inert
material på botten det vill säga sand och grus som inte går att röta, säger Åsa Flydén, en av
två projektledare från Borås Energi och Miljö.
Det blev bråttom att få till en lösning eftersom gasproduktionen började bli lidande. Man bestämde sig för att hålla kostnaderna nere och utnyttja platsen bredvid den gamla rötkammaren
och så mycket som möjligt av den tillhörande utrustningen. Projektet genomfördes i flera olika
entreprenader samordnade av Borås Energi och Miljö.

till exempel att öka medvetenheten och förståelsen hos alla parter och infört administrativa

Ny bottenplatta gjöts och en ny tank av glasfusionerat stål, vilket innebär att det är glas när-

rutiner och styrning. På detta sätt har bolaget i slutet av 2015 lyckats skapa en avsevärd

mast rötslammet och på det 200 millimeter isolering täckt av fasad, beställdes från England.

minskning av den här sortens incidenter. Verksamheten har gått från nästan en incident/natt

- Byggnationen började uppifrån med taket på backen, sen skickades taket upp segment för

till endast ett fåtal incidenter under årets två sista månader – varav flertalet av förövarna har
kunnat gripas.

segment då man byggde på nivåer med väggar i olika etapper, säger Alexander Léonarde, projektledare på Borås Energi och Miljö.
Efter att tanken isolerats och kopplats in fylldes den med kallt vatten. Detta för att möjliggöra
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en provtryckning för att kontrollera att den klarade det tryck den är byggd för. Vattnet tömdes

Förebygga/förhindra

sedan ut och ersattes med 50-gradigt vatten för att påskynda uppstartsprocessen. Vecka 16
år 2015 var anläggningen redo att tas i drift och slam från den gamla rötkammaren pumpades över. Gas från den nya rötkammaren friblåstes under de första fyra dygnen för att sedan
facklas (eldas upp) i ytterligare fem dygn. Då nio dygn gått var gasen av så bra kvalitet att den

Människa

kunde renas i uppgraderingsanläggningen.
Så här sammanfattar Alexander Léonarde projektet:
- Att vi själva samordnade entreprenaderna gjorde att alla parter kunde jobba på men det var
också den stora utmaningen, att få allt att flyta på.
Projektet gick nästan helt enligt tidplan, idrifttagningen skedde endast en vecka senare än
planerat. Biogasproduktionen för den nya rötkammaren uppgår till 8 500 Nm³/dag.
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BORÅS – ”ÅRETS HÅLL SVERIGE
RENT KOMMUN”

BOLAGET NOMINERAT TILL
ÅRETS FJÄRRVÄRMEFÖRETAG

Genom samarbete på bred front lyckas Borås ta hem titeln ”Årets Håll Sverige Rent

Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme utser varje år ett företag som gjort sig för-

kommun” under 2015. Detta är resultatet av ett längre samarbete över förvaltnings-

tjänt av titeln ”Årets Fjärrvärmeföretag”.

och verksamhetsgränser för att uppnå minskad nedskräpning i kommunen.

Det vinnande företaget ska bland annat erbjuda sina kunder skräddarsydda energitjänster

Framgångsreceptet för arbetsgruppen ”Borås Rent och Snyggt” är en kombination av strate-

och skapa hållbara energisystem i dialog med kunder, leverantörer och andra energi- och

giskt arbete, med tydliga mål i avfallsplanen och politisk vilja, ett brett samarbete med bland

samhällsaktörer. Borås Energi och Miljö var ett av tre företag som var nominerade men tyvärr

annat attitydförändringar samt grön flagg-arbetet inom förskolan. Borås har med åren dessut-

räckte det inte ända fram, det blev Mölndals Energi som tog hem segern.

om lyckats locka fler och fler skräpplockare under Skräpplockardagarna. 2009 var det
1 000 personer som deltog, under 2015 hela 12 000 personer. I arbetsgruppen ”Borås Rent och
Snyggt” ingår Arbetslivsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadskansliet, Räddningstjänstförbundet SERF, AB Bostäder, Polisen,
Borås City, Navet Science Center och Borås Energi och Miljö. Stadsdelarna och Servicekontoret
bidrar ekonomiskt.

JA TILL ENERGI- OCH MILJÖCENTER
I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ett historiskt beslut fattas den 26 mars 2015 när Energi- och Miljöcenter klubbas ige-

FORSKNINGSPROJEKT MED HÖGSKOLAN

nom i kommunfullmäktige. Investeringen i ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk för 3,2 miljarder blir av.

Att återföra fosfor ur askan av förbränt avloppsslam till odlingsmark. Det är vad en
doktorand ska titta närmare på under ett fyra år långt forskningsprojekt mellan Borås
Energi och Miljö och Högskolan i Borås.
Under nuvarande år håller man som bäst på att planera hur detta samarbete ska se ut och hur
det ska gå till rent praktiskt. Syftet med forskningen är att närmare utreda huruvida vi i framtiden kan återföra, det för miljön så viktiga näringsämnet, fosfor till naturens eget kretslopp.

FÖRPACKAT MATAVFALL TILL SOBACKEN
Tidigare har allt förpackat matavfall från
industrier packats upp i Återbrukets lokaler
på Göta. För att underlätta arbetet och slippa
mellanleden i logistiken flyttades denna verksamhet ut till Sobacken.
Foto: Lennart Magnusson/Borås Tidning

Den nya lokalen stod klar i november och då
började ett team på fem personer att arbeta där.

Håller i klubban gör kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) och bredvid honom

För flytande matavfall använder de en maskin som

sitter Ulf Sjösten (M), förste vice ordförande i kommunfullmäktige samt dåvarande ordförande i

suger upp innehållet ur glasburkar och pumpar

bolaget.

innehållet direkt till vår biogasanläggning. Glasburkarna diskas i en industridiskmaskin och sorteras
därefter i en container. Förpackade torra matvaror
sorteras precis som tidigare manuellt, det vill säga
matavfallet och förpackningen separeras och sorteras var för sig.
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liv och sina rutiner. Målet med projektet var att deltagarna

A

1

Miljögala, matmässa, kretsloppis, lunchföreläsningar och mycket mer. Den 14 till 20

Nytt för i år var matmässan på Stora torget med närproducerad och ekologisk mat. Miljöga-
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Under ett år har 30 familjer i Västra Götaland förändrat sitt

KRETSLOPPSVECKAN 2015

IMERI

S
NG

Ä

M

BORÅSHUSHÅLL DELTAR
I UTMANINGEN
”MINIMERINGSMÄSTARNA”
skulle minska sitt avfall med 50 procent under ett år. När

resultatet presenterades var avfallsminskningen 49,83 procent.
- Ett fantastisk resultat säger en nöjd Hanna Hellström, projektledare för Minimeringsmästarna
på Göteborgsregionens kommunalförbund.
Under året har hushållen fått lära sig mer om konsumtionens miljöpåverkan och vikten av att
välja rätt i vardagen för att inte överbelasta miljön. Hushållen har utmanats med köpstopp,
lagat mat av rester, sytt om kläder och andra textilier och vägt sitt avfall. Och det finns många
goda exempel på hur hushållen har ändrat sina vanor. Boråsfamiljen Bjerling har i princip slutat
använda plastförpackningar och tar istället med sig glasförpackningar och tygpåsar till affären
samt köper det mesta i lösvikt. Familjen Magnusson likaså bosatt i Borås testar tygblöjor till
sitt andra barn och familjen Robinsson bytte ut sin bil mot en miljöbil.
Boråsaren Marianne Friestedt tog hem priset som bästa bloggare och paret Mia Magnusson och
Janne Kantola hyllades för sina intervjuinsatser i radio och tidning.
Bakom projektet står Ale kommun, Borås Energi och Miljö, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg
stad, Härryda kommun, Lerum kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun. Arbetet koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR med stöd från Västra Götalandsregionen.

ENERGI- OCH MILJÖCENTER
PROJEKTET STARTAR
I augusti inleddes den första fasen förberedande mark i Energi- och Miljöcenter projektet. För att förbereda ytan för det nya kraftvärmeverket och avloppsreningsverket ska
30 hektar skog fällas och 800 000 kubikmeter massor flyttas.
Ytan som förbereds motsvarar ungefär 25 fotbollsplaner och om alla lastbilar som behövs för
att flytta massorna skulle ställas på rad skulle de bilda en kö från Sobacken till Sundsvall. Arbetena med att förbereda marken kommer att pågå till och med sommaren 2016.
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september var det dags för Kretsloppsveckan i Borås.

lans artister var Molly Sandén och Martin Stenmark, Tone Bekkestad var konferencier och Pär
Johansson, mannen bakom Glada Hudikteatern, föreläste om social hållbarhet. Löparfesten
Kretsloppet genomfördes för sjunde gången och slog rekord med drygt 7 800 anmälda.

VATTEN AVLOPP KRETSLOPP,
VAK-KONFERENS I BORÅS

MILJÖDIESEL – ETT FÖRNYBART
KOMPLEMENT TILL BIOGAS

Vatten Avlopp Kretslopp är en nationell mötesplats och konferens som äger rum årligen. Det

Sedan i juni rullar alla tunga lastbilar på Borås Energi och Miljös transportavdelning med

är ett forum för alla som arbetar med enskilda avlopp, dagvatten och VA-planering. VAK-2015

förnybara bränslen i tankarna. De containerbilar och sopbilar som har dieselmotorer

ägde rum på Åhaga i Borås den 19-20 mars och lockade cirka 480 deltagare och 36 utställare.

drivs nu med miljödiesel istället för vanlig diesel.
Miljödiesel eller HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, som den också kallas baseras på antingen
vegetabilisk olja eller slaktavfall och kan distribueras och användas på samma sätt som vanlig
diesel.
För dieselfordonen på Borås Energi och Miljös transportavdelning blev HVO klart som drivmedel
den 5 juni då Servicekontoret var färdig med sin kompletterande upphandling av drivmedel då
HVO inte var med i det tecknade ramavtal Servicekontoret hade sedan tidigare. Då HVO inte är
ett certifierat bränsle gav Volvo och Scania sitt skriftliga tillstånd till Borås Energi och Miljö att
köra samtliga lastbilar av respektive märke på miljödiesel. Bara några veckor senare gick alla 20
lastbilar som drivs med diesel över till att tanka miljödiesel.
- Det känns jättebra och vi har inte märkt av några problem. HVO är väldigt likt vanlig diesel.
Dessutom är det roligt att vara en av de första med att testa HVO, säger Ralph Pettersson som
är chef för Transportavdelningen.
Bränslebytet har fått positiv effekt på de koldioxidutsläpp som Borås Energi och Miljös transportavdelning orsakat under 2015. Sett till det totala antalet utsläppta koldioxidekvivalenter
över året så stod de första fem månaderna för 241 av 332 ton utsläppt koldioxid.
- Juni var en mellanmånad för vi började inte tanka HVO förrän någon vecka efter det att det
fanns tillgängligt på Pantängen. Visst, det har kostat oss några kronor mer, en liter HVO kostar
runt en krona mer än vanlig diesel, men vi har inte investerat något i nya fordon under den här
tiden, säger Ralph.
HVO ser han inte som någon konkurrent till biogas snarare som ett alternativt bränsle för de
bilar som inte kan drivas med biogas. I nuläget finns det endast ett tankställe i Borås där man
kan tanka HVO och det är på Servicekontorets tankstation på Pantängen.

GLOBAL SUSTAINABLE CITIES NETWORK
Borås Energi och Miljö deltar i Global Sustainable Cities Network, GSCN, som är ett internationellt nätverk för städer som arbetar med hållbar samhällsbyggnad.
För närvarande ingår Sverige, Frankrike, Finland, Danmark, Kina och Förenade Arabemiraten i
nätverket, men på sikt kan fler länder komma att delta. Energimyndigheten samordnar Sveriges deltagande i nätverket, där Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå ingår. Borås
Energi och Miljö var värd för ett nationellt GSCN-möte i Borås den 1-2 oktober 2015.
Fokus för Borås Energi och Miljös medverkan i nätverket är att utbyta kunskap om frågor som
rör involvering av invånare och beteendepåverkan när det gäller hållbar utveckling inom avfall,
VA och energi.
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KLIMATBOKSLUT
Klimatbokslutet är ett sätt att utvärdera hur bra företaget är ur klimatsynpunkt och på
vilka områden som man kan bli bättre. Det är också ett viktigt underlag för att kunna
marknadsföra klimatnyttan för fjärrvärme och biogas på ett faktabaserat sätt.
- Biogasen är ur miljösynpunkt ett utmärkt drivmedel eftersom den är förnybar och genom att
röta matavfall undviker vi metanutsläpp och biogödseln gör att vi återför näringen till odlingsbar jord. Fjärrvärme är ett klimatmässigt bra alternativ att värma upp sin bostad eller verksamhet, säger Elenor Loyd, miljöchef på Borås Energi och Miljö.
Klimatbokslutet har gjorts av det forskningsbaserade konsultföretaget Profu och visar att
Borås Energi och Miljö bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 200 000 ton koldioxid
(CO2e) under 2015.
-Klimatbokslutet är viktigt för det visar i siffror hur vårt företag påverkar miljön. Tillsammans
med andra kommunala bolag och förvaltningar som genomfört klimatbokslut har vi bildat ett
nätverk. Där kan vi göra saker gemensamt, till exempel information om och kampanjer för fjärrvärme säger Elenor Loyd.

Borås Energi och Miljö AB bidrog till att minska klimatpåverkan
med totalt 200 000 ton koldioxid (CO2e) under 2015.
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ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MILJÖMÄSSIG,
SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET

Betydande miljöaspekter för Borås Energi och Miljö
En viktig input till de övergripande målen är de betydande miljöaspekterna. För varje avdelning och affärsområde
har miljöaspekter identifierats och värderats. Detta har resulterat i betydande miljöaspekter på avdelnings- och
affärsområdesnivå samt på en övergripande nivå för bolaget. De betydande miljöaspekterna formar de övergri-

Borås Energi och Miljö har som målsättning att ständigt utvecklas och att:

pande målen och är vägledande när affärsområdena fastställer sina detaljerade mål.

Miljö och klimat

Övergripande betydande miljöaspekter för Borås Energi och Miljö
•

Minskad klimatpåverkan

•

Minskad resursanvändning

•

Utsläpp av växthusgaser

Säkerställa biologisk mångfald och ekologiskt hållbarhet där vi verkar.

•

Utsläpp till luft

Minimera våra utsläpp till luft som påverkar miljö och hälsa.

•

Utsläpp till vatten

•

Omgivningsstörningar

•

Inköp/upphandling

•

Återföring av närningsämnen

•

Vara en föregångare med att skapa fossilbränslefria städer.

•

Minimera påverkan genom hela vattnets kretslopp.

•
•

Hållbar resursanvändning och ekonomi
•

Verka för hållbara resursuttag och återföring till kretslopp genom hela vår värdekedja.

•

Påverka och medvetandegöra för minskad miljöpåverkan

•

Öka andelen förnybar energi och ständigt effektivisera energianvändningen.

•

Leverans av vatten

•

Ständigt styra, förbättra och effektivisera våra processer.

•

Förbyggande och underhållande arbete

•

Vara i framkant i styrning och kontroll av våra tjänster, produkter och leverantörskedjor.

•

Produktion av avfall

•

Påverkan på biologisk mångfald

•

Bedriva en långsiktigt, konkurrenskraftig verksamhet med starkt kundfokus.

•

Minskad påverkan av oönskade ämnen

Samhälle, samverkan och utveckling
•

•

•

Vara en erkänd samhällsbyggare och vara drivande i arbetet med framtidens infrastruktur och skapa hållbara lösningar längs hela värdekedjan.

Klimatbokslut

Vara aktiva inom forskning, utveckling och utbildning samt bidra till hållbar utveckling genom deltagande så

Två av Borås Energi och Miljös mest betydande miljöaspekter är minskad klimatpåverkan och utsläpp av växt-

väl i lokala som globala utvecklingsprojekt.

husgaser. Vi är ett företag som producerar produkter och tjänster. För produktionen används bland annat

Vara en attraktiv arbetsgivare och partner som kännetecknas av hög kompetens samt ett stort engagemang.

•

•

energi, råvaror, transporter och bränslen vilket innebär att växthusgaser tillförs atmosfären. Borås Energi och
Miljös verksamhet bidrar till flera samällsviktiga funktioner och nyttor som fjärrvärme, dricksvattenförsörjning,
avloppsrening, avfallshantering och biogasproduktion. Trots att vår produktion av produkter och tjänster tillför

Vara transparenta och öppna med vårt arbete och föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter och

fossilt koldioxid till atmosfären är den totala effekten från vår verksamhet positiv ut klimatsynpunkt dvs. vår

beakta deras intressen.

verksamhet bidrar totalt sett till en minskad klimatpåverkan. Utsläppen av växthusgaser är lägre med Borås En-

Erhålla ett högt förtroende från kunder, samarbetspartners och intressenter.

Fokusområden och mål
Under våren 2014 fastställdes övergripande mål för hållbarhetsarbetet som berör alla delar av Borås Energi och

ergi och Miljös verksamhet än utan. Dessutom är minskningen relativt stor. Totalt bidrog Borås Energi och Miljö
till att minska jordens totala utsläpp med 200 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2015.
De största bidragen till klimatnyttan kommer från fjärrvärmeproduktionen, elproduktionen och energiutvinning
ur avfall som ersätter deponering.

Miljö. Hållbarhetsmålen är en utveckling av tidigare miljömål och syftar till att ta ett samlat grepp om miljömäs-

Vid beräkning av klimatpåverkan är det viktigt att ha en systemsyn. Med det menas att vi tar hänsyn till hur vår

sig, social och ekonomisk hållbarhet. Fokus 2015 har fortsatt varit miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Ytterligare

verksamhet påverkar omgivningen både lokalt och globalt. Det viktiga är inte att det släpps ut lite klimatpåver-

detaljerade hållbarhetsmål med miljöfokus finns upprättade för respektive affärsområde. Den röda tråden löper

kande gaser i Borås, utan att utsläppen, som en effekt av vår verksamhet, totalt och globalt sett minskar.

genom hela kedjan från det som styr bolaget, exempelvis nationella och lokala mål, ner till detaljerade mål för
affärsområdena. Till varje övergripande mål med miljöfokus finns kopplade en rad detaljerade mål och tillhörande aktiviteter. I årets redovisning har vi valt att redovisa de viktigaste händelserna och åtgärderna kopplade till
våra mål som är genomförda under 2015 samt klimatbokslut för 2015. Mer detaljerade data finns att tillgå i de
årliga miljörapporter som bolaget upprättar. Miljörapporterna för 2015 kommer att finnas tillgängliga på
www.borasem.se när de blivit slutligen fastställa, beräknat hösten 2016.
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Miljö och Klimat

Uppvärmning av kontorsfastigheter

Tillförd klimatpåverkan

Undviken klimatpåverkan

Borås Stads mål är att uppvärmningen för kommunens fastigheter

Direkt

Avfall

ska vara högst 130 kWh/m2. För Borås Energi och Miljös kontorsfastigheter var förbrukningen 74 kWh/m2.

Elproduktion

till följd av strategiskt arbete med intrimning av värme- och ven-

Deponering

Värmeproduktion

Hjälpel

Indirekt

Utvecklingen är mycket positiv med en tydligt nedåtgående trend
tilationssystem. Under en femårsperiod har den använda energin

TACK FÖR ATT DU GÖR
DET MÖJLIGT

avseende el, fjärrvärme och kyla reducerats med 102 kWh/m².

Transporter
Totalt

Summa klimatpåverkan

Mål för egna och inköpta transporter fastställdes 2014. Målen

kton CO2e

-400

-300

-200

-100

0

100

Klimatbokslut 2015. Total effekt av Borås Energi och Miljös verksamhet: -200 000 ton CO2e.

200
Tusental

omfattar såväl egna fordon som upphandlade transporttjänster.
Under året har hållbarhetsrelaterade krav ställts i samtliga tre

Du som har fjärrvärme hjälper till att ta vara på det som
blir över, som spill från skogen eller avfallet du lägger i vit
påse. Fjärrvärmen kommer hem till dig genom rör i marken.
Prisvärt och enkelt för dig. Bra för miljön. Det tackar vi för.
TA VARA PÅ ENERGIN

genomförda transportupphandlingar.

Kundcenter 020-97 13 00
www.borasem.se

Tunga transporter
Under 2015 har prov med HVO (förnybar icke-fossil diesel) påbörjats. Detta innebär att de dieselfordon som

2015 bidrog vi till att utsläppen
av klimatpåverkande gaser till
atmosfären minskade med
200 000 ton CO2e.

Varje svensk genererar i snitt
någonstans mellan 8-12 ton
CO2e/år.

tankar HVO minskar de fossila CO2-utsläppen med ca 90 % i förhållande till helt fossil diesel. Detta försök har
genomförts i samarbete med Servicekontoret samt efter godkännande från aktuella fordonstillverkare.
2014 var 50 % av våra egna tunga fordon biogasbilar eller dualfuel och 50 % dieselbilar. 2015 var 53 % av Borås
Energi och Miljös egna tunga fordon biogasbilar eller dualfuel. Av den diesel som användes 2014 var ca 20 %
från förnybara källor. 2015 har den siffran stigit till 51 %. Då övergången till HVO genomfördes i början av juni
förväntas den förnybara andelen att stiga ytterligare under 2016. Målsättningen är att alla egna fordon 2019
skall vara fossilbränslefria.

Drivmedelsförbrukning Transport

Fjärrvärme

Biogas (NM3)

Under år 2015 har inga större ombyggnationer eller nyinstallationer gjorts på fjärrvärmeanläggningarna. Fokus
har legat på att få igång avfallspannornas rökgaskondensring och den pelletseldade pannan på HVC Viared 1

HVO

Diesel (liter)

45000
40000
35000

som togs i drift i slutet av år 2014.

30000

Rökgaskondenseringen har under 2015 bidragit med 49 GWh värme till fjärrvärmenätet, vilket motsvarade dryga
7 % av den totala fjärrvärmeproduktionen. Rökgaskondenseringen ökar effektiviteten på avfallspannorna, då
den tar tillvara på den sista värmen i pannornas rökgaser. Innan rökgaskondenseringen togs i drift var detta en
energiström som var outnyttjad. Därför innebär detta en ren besparing i total tillförd bränslemängd.
Pelletspannan på Viared 1 har producerat nästan 19 GWh under 2015 och ersätter bränslen som bioolja, gasol
och fossil olja med energi från träpellets som är en förnybar råvara.
2% 1%

Olja och gasol

Bränslemix 2015. Vårt mål är att
fjärrvärmen till 95 % ska vara
baserad på biobränsle och avfall.
Det ackumulerade utfallet 2015
var 98 %.
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med ca 90 % jämfört med fossil diesel.
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Vid användandet av HVO minskar de fossila utsläppen

Värmepump och elpanna

23 %

10000

Diagramet visar hur användandet av fossila drivmedel minskat under året.
Drivmedelsförbrukning
Transport. Diagrammet visar hur användandet av fossila drivmedel minskat under året.
Biogas räknas som ett förnyelsebart bränsle liksom HVO. Vid användandet av

Bioolja

Återvinning
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Skogsflis, pellets och briketter

16 %
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Diagrammet visar CO2e –utsläpp per resslag 2015.
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genomfördes i början på juni 2015.
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Fördelning fordonstyp
Dualfuel

Biogas

Diesel

10

100%
90%

0

80%

Flyg kort

70%

Flygbuss

Tåg

Taxi

I enlighet med riktlinjerna från Borås Stad genomförs klimatkompensering för tjänsteresor. Enligt riktlinjerna

60%

skall kompenseringen vara 1 kr/kg CO2. Borås Energi och Miljö har beslutat att kompensera tjänsteresor med

50%

10 kr/kg. För 2015 blir klimatkompensationen från Borås Energi och Miljö 160 000 kr. Pengarna gick 2015 till

40%

Navet Science Center och syftet är att nå barn och unga med information om miljöförbättrande åtgärder.

30%
20%

Kemikalier

10%

2015 har vi fokuserat på att förbättra riskbedömningen av de kemikalier som köps in till verksamheten. Antalet

0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

olika produkter som köptes in 2015 var 361 st, detsamma som 2014. Trots att 20 st PRIO-ämnen fasades ut

Fördelning fordonstyp. Diagrammet visar utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta från 2001 och framåt.

2015, ökade det totala antalet PRIO-ämnen. Som en följd av detta kommer vi 2016 att införa tydligare riktlinjer

En sjuttioprocentig inbesparing av transporter med träavfall från återvinningscentralerna (ÅVC) blev möjligt

Avloppsrening

genom införande av rullkomprimatorer på fyra av fem centraler. Åtgärden ökade snittvikterna och minskade
volymerna vilket i sin tur resulterade i att färre transporter behövde utföras. De ökade lastvikterna har sparat 11

för inköp av kemikalier.

Reningsgraden för Gässlösa avloppsreningsverk var under 2015 98 % för BOD7, 97 % för fosfor och 37 % för

325 km (ca ett kvarts varv runt jorden) och undvikit utsläpp av ca 9 ton fossil CO2.

kväve. För kväve överskreds riktvärdet 15 mg/l (årsmedelvärde) och utfallet 2015 var 17 mg/l. Den huvudsakli-

Tjänsteresor

ta emot de volymer med avloppsvatten som dagens befolkningsmängd genererar.

Bilpool

Vi har förbättrat fosforreningen på Gässlösa dels genom att optimera förfällningen men även genom att Acti-

Företagets bilpool inklusive verksamhetsbilar består av 42 fordon. Dessa används frekvent av företagets anställda och är bokade större delen av tillgänglig tid.

ga anledningen till överskridandet av riktvärdet är att Gässlösa avloppsreningsverk inte är dimensionerat för att

flo-styrningen har fått en bättre funktion och nu klarar högre flöden med ett bra resultat.

Biologisk mångfald

2014

2015

Under 2014 placerades en bikupa på Elektras område och under 2015 blev vi i samarbete med Borås Biodlarför-

Antal fordon

41

42

ening, faddrar till ytterligare en bikupa som står placerad i Rångedala. Syftet med detta är dels att bidra till den

Andel miljöfordon %

85

83

biologiska mångfalden och i ett större perspektiv inspirera andra och öka förståelsen för den biologiska mångfal-

Andel biogasfordon %

80

76

dens betydelse.

Antalet bilar i bilpoolen och verksamhetsbilar har ökat något från 2014 samtidigt som antalet biogasfordon och
miljöfordon minskat något. Detta beror på inköp av arbetsfordon där biogasdrift inte finns att tillgå för fordonstypen.
Resor
Trenden är att utsläppen av fossilt CO2e från inköpta tjänsteresor ökar (2013-2015). Detta är baserat på den statistik vi får från vår resebyrå gällande inköpta resetjänster. Detta är en följd av ökat antal flygresor, främst korta.
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Flyg lång

Inköp av livsmedel
Allt kaffe som köps in är krav- och rättvisemärkt och all frukt är ekologisk. Andelen ekologiska/kravmärkta varor
uppgick 2015 till 58 %.

Boras Waste Recovery

Ton

I vårt arbete med att skapa fossilbränslefria städer har vi, inom dotterbolaget Boras Waste Recovery, under året

Biogödsel till jordbruksmark

bland annat slutfört det treåriga projektet Waste Management in Da Nang, Vietnam, där syftet har varit att utar-

Återförd näring i biogödseln - Kväve (N-tot)

beta en strategi för hur Da Nang ska reducera den negativa påverkan från avfall I staden. Ett led i detta arbete

Återförd näring i biogödseln - Ammoniumkväve (NH4-N)

65

har varit att stödja Da Nang i arbetet med att utforma en avfallsplan.

Återförd näring i biogödseln - fosfor

13

Återförd näring i biogödseln - kalium

33

Vi har också påbörjat två treåriga projekt i Palu, Indonesien: Green and Clean Bay Area in Palu och Sustainable
Cota Palu. Projektet Green and Clean Bay area syftar till att utveckla en stadsdel i Palu till ett gott exempel för
andra stadsdelar i Indonesien, samt visa på möjligheten att förbättra ett områdes status. I detta arbete stödjer
vi Palu med att utveckla hållbara lösningar inom energi, avfall och VA i stadsdelen. Inom projektet Sustainable
Cota Palu kommer vi att stödja Palu med att etablera organisationen Palu Energi och Miljö, motsvarande Borås
Energi och Miljö. Parallellt med detta kommer Navet Science Center att stödja Palu med att bygga upp ett motsvarande utbildningscenter i Palu.

26 142
103

Avloppsslam
2015 producerades drygt ca 12 000 ton avloppsslam. 66 % av avloppsslammet gick till förbränning, 34 % användes till anläggningsjord. Anledningen till att en stor del gått till förbränning är det är svårt att hitta avsättning för avloppsslammet inom jordbruket. Det beror till stor del på att jordbrukare och livsmedelsproducenter är
tveksamma till att använda avloppsslammet som gödsel vid livsmedelsproduktion.
I Naturvårdsverkets förslag till nationellt etappmål är målsättningen att: Senast år 2018 ska minst 40 procent

Hållbar resursanvändning och ekonomi

av fosforn i avlopp tas tillvara och återföras som växtnäring till åkermark utan att detta medför en exponering
för föroreningar som riskerar att vara skadliga för människor eller miljö. Minst 10 procent av kvävet i avlopp tas

Energi- och Miljöcenter

tillvara och återförs som växtnäring till åkermark utan att detta medför en exponering för föroreningar som

Miljödomen vann laga kraft 19 december 2014, det nya tillståndet börjar gälla i sin helhet när Borås Energi och

riskerar att vara skadlig för människor eller miljö. Projekt pågår för att hitta lösningar för att öka återföringen av

Miljö väljer att ta det i anspråk. För Energi- och Miljöcenter finns ett Hållbarhetsprogram upprättat. Hållbarhets-

näringsämnen, främst fosfor, till odlingsbar mark.

programmet säkerställer att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet beaktas i hela projektet.
Biogas

Uppströmsarbete
Under året har uppströmsarbetet bedrivits för att fasa ut ämnen som är oönskade för avloppsreningsverket.

Vår målsättning är att öka försäljningen av biogas med 170 000 Nm3 årligen fram till 2019. I dagsläget visar

Bl.a. har bedömningar gjorts av kemikalier på de verksamheter som har ett processavloppsvatten och som han-

försäljningen en nedåtgående trend. För att hantera detta finns fastlagda mål och aktiviteter i våra handlings-

terar många kemiska produkter. Det innebär bedömningar på plats såväl som genomgång av analysresultat. Då

planer. 2015 var försäljningen 16 % lägre än 2014.

bedömning görs att en verksamhet använder en kemikalie som bör fasas ut ställs krav på att användandet skall

Ny rötkammare
2015 färdigställdes den nya rötkammaren på
biogasanläggningen på Sobacken. Detta ökade
den totala rötningskapaciteten. Den nya rötkammaren har samma volym som den befintliga.
Endast en rötkammare kommer att vara aktiv
åt gången. Detta kommer ge oss möjlighet att
tömma den inaktiva rötkammaren utan att det
påverkar produktionen av gas. Under flera år har
vi sett behovet av tömning, då det samlas plast

upphöra alternativt att verksamheten tillser att kemikalien inte når avloppsvattnet.

Biogas är renare
än naturgas!
Biogas är ett förnybart bränsle som tillverkas
genom ett biologiskt kretslopp medan naturgas är
ett fossilt bränsle som tas från jordens begränsade
resurser. Biogas bidrar inte till växthuseffekten.
Läs mer om biogas på www.borasem.se.

Tanka närproducerad biogas!
Gässlösa • Åhaga • Hulta

För det avvattnade slammet på Gässlösa har provtagning skett enligt gällande rutiner och kontrollprogram. Regressionsanalys för den senaste treårsperioden har skett och för metallerna krom, kvicksilver och silver ser vi en
nedåtgående trend vilket är en positiv effekt av ett mångårigt uppströmsarbete. Det finns fortfarande metaller
som visar på en uppåtgående trend i slammet och aktiviteter finns för att minska även dessa.
Under året har också en intensiv riktad provtagning påbörjats på dag- och spillvatten på grund av ett utsläpp av
förorenat avloppsvatten i december 2014. Provtagningen påbörjades i juni och har pågått till december. Utvärdering kommer att ske i början av 2016.

Rabatt när du tankar med vårt tankkort!

och grus i toppen och botten av tanken. Detta
påverkar i sig gasproduktionen bl.a. på grund av
att omröraren fastnar i plasten.

Återföring till kretslopp
Biogödsel

25%
20%
15%
10%

En viktig restprodukt från biogasproduktionen är biogödsel. 2015 genererades 26 000 ton. All biogödsel återfördes till odlingsbar åkermark. Detta innebär att vi återför näringsämnen som kväve, fosfor, kalium och am-

5%

moniumkväve till kretsloppet. Näringsämnen från matavfall som återförs till jordbruksmark för produktion av
livsmedel innebär att klimatpåverkan och förbrukningen av ändliga resurser minskar.
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Förluster på ledningsnätet. Målsättningen är att förlusterna ska ligga under 15 %. Utfallet 2015 var 18 % .
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Bioaska

Kretsloppsveckan och Borås Miljöhjälte

Under året producerades 4 684 ton bioaska; 92 % återfördes som gödningsmedel till skogsmark och ca 8 %

Genom Kretsloppsveckan strävar vi efter att engagera ännu fler invånare i

användes för konstruktion. I enlighet med vårt tillstånd ska bioaskan i möjligaste mån användas som kompen-

arbetet för en hållbar kretsloppsstad.

sations- eller vitaliseringsgödsel på skogsmark eller på annat sätt nyttiggöras. Detta innebär att vi i möjligaste
mån återfört näringsämnen i kretsloppet från skogsprodukter till skogsmark för produktion av skog.

Samhälle, samverkan och utveckling
Kompetens och medvetenhet
Hållbar konsumtion – Viljeyttring tillsammans med Borås Stad
Vi tror att vägen till ett hållbart samhälle är att jordens invånare lär sig att konsumera hållbart. Tillsammans
med Borås Stad, Miljöförvaltningen har vi formulerat en gemensam viljeyttring för hållbar konsumtion. Syftet är
att vi gemensamt skall driva frågor inom våra olika verksamhetsområden för att främja hållbar konsumtion. Vi
har också formulerat gemensamma fokusområden där vi från respektive utgångspunkt kommer att arbeta för
en hållbar konsumtion. Fokusområdena är: kemikalier i varor, mat, textil, energi, elektronik, byggande och rivning,
evenemang och möten.

En målsättning med Kretsloppsveckan är att fylla veckan med aktiviteter
som kan intressera och engagera många målgrupper, allt ifrån företagare
till ungdomar och vuxna.
Exempel på aktiviteter är Kretsloppet, Kretsloppis, Öppna hus, föreläsningar och Miljögalan. Genom Kretsloppsveckan har vi en fantastisk möjlighet

ARBER RÄDDAR
VÄRLDEN PÅ
TRE MINUTER.
HUR GÖR DU?
Du som bor i Kretsloppsstaden
Borås bidrar automatiskt till en
bättre miljö. Bra jobbat! Samtidigt
finns det de som gör det där lilla
extra. Som att duscha snabbare
efter matchen. Hur miljösmart är du?
Är du rent av Borås Miljöhjälte 2015?

Gör Miljötestet på
borasem.se/reward

att lyfta fram stadens miljöarbete och samtidigt sprida kunskap och engagera invånarna i drömmen om en fossilbränslefri stad.
Miljöpriset Borås RE:WARD är en hyllning till den av stadens invånare som i
sin vardag bidrar till Kretsloppsstaden Borås och som av folket röstas fram
till Borås Miljöhjälte.
Miljöutbildning
Vår målsättning är att 100 % av våra anställda ska ha genomgått grundläggande miljöutbildning (2019) och att

Under 2015 tog man fram broschyren ”Schysst” – en guide för boråsarna att handla second hand, ekologiskt och

utbildningen inte skall vara äldre än tre år. 2015 hade 88 % genomgått den interna grundläggande miljöutbild-

hållbart i kommunen. Broschyren var färdig till invigningen av Orangeriet och har delats ut både där, på turistby-

ningen som omfattar en heldag. 22 % hade en miljöutbildning som inte var äldre än 3 år.

rån och på event under hela året.
Till invigningen av Orangeriet anordnades utställningen Waste Art, där skolor runt om i kommunen varit med i en
tävling i att skapa konst av återbrukat material. Konstverken gick att beskåda på Orangeriet och i Borås Energi
och Miljös besökscenter ända fram till årsskiftet.
Avfallsplan
Under två veckor i maj genomfördes årets Skräpmätning för att kunna mäta och jämföra nedskräpningen i staden. Bortsett från fimpar och snus hade nedskräpningen minskat markant från första mätningen 2012, men tyvärr blev resultatet sämre än tidigare år på grund av just fimpar och snus. Borås Rent och Snyggt arbetade med
flera kampanjer, bland annat en Instagram-tävling om att fota ett rent och snyggt Borås. Borås blev dessutom
tilldelad priset som årets Hålls Sverige Rent-kommun i november. Skräpmätningar har genomförts i Borås för

Närboendefrågor – Sobacken
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och verksamheter. Tillsammans med närboende kring
Sobacken har vi identifierat störningar och genomfört åtgärder för att minska dessa. 2014 arbetade vi med att
förbättra dialogen och öppna nya kommunikationsvägar med närboende och resultatet blev en rad förbättrande
åtgärder och ett ökat antal inkomna synpunkter. 2015 har antalet synpunkter på lukt nästan halverats från föregående år. De luktsynpunkter som inkom 2015 berodde främst på störningar i biogasverksamheten under hösten. Dessa är nu åtgärdade och antalet klagomål i slutet av året var nästan noll. Antalet bullersynpunkter ökade
något under hösten 2015. Detta var en följd av den nya ljudbild som det förberedande markarbetet på Sobacken
medförde. Dialogmöte med närboende hålls två gånger om året. Syftet med dessa möten är att informera om
verksamheten och föra dialog med de som berörs.
Synpunkter närboende Sobacken 2008 – 2018

tredje året, trenden visar en minskning av nedskräpning med runt 15 procent årligen från första årets mätningar
med en total minskning av nedskräpning med knappt 30 %.

Lukt

I arbetet med avfallsförebyggande tilldelades alla verksamheter i vårt Återbruksnätverk Miljönär-märkningen.

60

Det är Avfall Sveriges rikstäckande märkning som ges till verksamheter som arbetar med att laga, låna eller

50

återanvända. I Borås är ett 20-tal verksamheter märkta och diplomerade.

40

Projektet Minimeringsmästarna var också en del av vårt avfallsförebyggande arbete där åtta boråshushåll fick

30

verktyg och inspiration till att minska sitt avfall under ett års tid. Projektet drevs genom Göteborgsregionens

20

kommunalförbund och målet var att hushållen skulle minska sitt avfall med hälften under året. Resultatet blev

10

en minskning med 49 %. Utmaningen framåt är att sprida erfarenheterna och de goda exemplen så att fler hushåll i kommunen också kan dra lärdom av projektet.

Buller
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Innovationsplattform Norrby
Under året avslutades det tvååriga projektet Innovationsplattform Norrby, som handlar om hållbar stadsutveckling på Norrby. Projektet finansierades av VINNOVA och bedrivs av fyra parter: Borås Energi och Miljö, Borås Stad,
Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

14

Syftet var att utveckla metoder för samverkan mellan olika aktörer i en stad (forskning, näringsliv, kommun och

•

Nätverk för Återbruksverksamheter i Borås Stad ( samarbete mellan 19 stycken återbruksverksamheter)

invånare) för att tillsammans hitta nya lösningar för hur vi kan utveckla stadsdelen Norrby hållbart. Plattformen

•

SP - forskningsprojekt och SWOP-program – utbytesprogram mellan Borås Energi och Miljö och SP

har bidragit till flera nya samarbetsprojekt och projektidéer, t.ex. hur vi kan utveckla mer innovativa återvin-

•

Högskolan i Borås

ningsstationer, samt hur hanteringen av avfall skulle kunna utvecklas i områden där många invånare saknar bil.

•

Re:textile

Under 2016 kommer Innovationsplattform Norrby gå över till Innovationsplattform Borås, där fokus kommer att
utökas från Norrby till hela Borås.
SWOP-program

Anmälnings-/tillståndspliktiga verksamheter

Under året initierades ett SWOP-program (ett utbytesprogram) mellan Borås Energi och Miljö och SP Sveriges

Ryaverket KVV			A-verksamhet

Tekniska Forskningsinstitut, med syftet att hitta nya samarbetsmöjligheter för organisationerna. Programmet

HVC Fristad 			

C-verksamhet

HVC Hultasjön 			

B-verksamhet

dessa behov.

HVC Lasarettet 			

C-verksamhet

Certifiering

Sobacken Miljöanläggning		

B-verksamhet

Verksamheten är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierad i enlighet med standarderna ISO 14001, ISO 9001

Boda ÅVC			B-verksamhet

respektive OHSAS 18001. Bolaget arbetar med miljö- och kvalitet- och arbetsmiljömål för att på så vis höja sin

Dalsjöfors ÅVC			B-verksamhet

innebär att en medarbetare från Borås Energi och Miljö och en medarbetare från SP arbetar tillsammans en dag i
veckan för att identifiera Borås Energi och Miljös utvecklingsbehov samt kartlägga SP:s kompetens för att möta

prestanda och effektivitet inom dessa områden.
2015 omcertifierades ledningssystemen för såväl miljö, kvalitet som arbetsmiljö. Omcertifiering sker vart tredje
år och uppföljningsrevisioner genomförs varje år. Revisorerna ansåg vid årets ISO 14001 revision att företagets
styrning och ledning ur miljösynpunkt har förbättrats på ett bra sätt sedan föregående revision och att arbetet
lett till faktiska resultat.
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Borås Energi och Miljö bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Fristad ÅVC			B-verksamhet
Lusharpan ÅVC			B-verksamhet
Viskafors ÅVC			B-verksamhet
Aplared ARV			C-verksamhet

Engagemang och samarbeten

Dannike ARV			C-verksamhet

Vi har ett stort engagemang och utbyte av att samarbeta och samverka med andra aktörer.

Bredared ARV			C-verksamhet

Här följer några av de engagemang och samarbeten som vi för närvarande deltar i:

Hedared ARV			C-verksamhet

•

ADV Drift 				

Rångedala ARV			C-verksamhet

•

ADV El 				

•

ADV Instrument 			

Äspered ARV			C-verksamhet

•

ADV MEK 				

•

Avfall Sverige – Styrelsen 			

Haby Vattenkraftverk

•

Avfall Sverige – Förbränning/emissionsgruppen

samt Hyltenäs reglerstation

Vattendom

•

Avfall Sverige – Energiåtervinning 		

Hulta Vattenkraftverk		

Vattendom

•

Avfall Sverige – Biologisk behandling 		

•

Avfall Sverige – Nätverk processingenjörer 		

Häggårda Vattenkraftverk

Vattendom

•

Avfall Sverige – Nätverk drifttekniker 		

Gässlösa ARV			B-verksamhet

•

Avfall Sverige – Återvinning 			

Bogryd ARV			B-verksamhet

•

Avfall Sverige – Driftanläggningsgrupp		

•

Avfall Sverige – Yngre			

•

Avfall Sverige – Nätverk för förebyggande		

Att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande tillstånd följs upp genom kontrollprogram och beskrivs årligen

•

Svensk Fjärrvärme – Kommunikationsrådet 		

i de lagstadgade miljö- och årsrapporter som varje år lämnas till tillsynsmyndigheten. Rapporterna finns tillgäng-

•

Biogas Väst – Programråd 			

•

REVAS – Styrgrupp			

•

Svenskt Vatten – DRIK 			

•

Svenskt Vatten – Yngre			

•

Västra Sveriges Skogsvårdsförbund

•

Nätverk för klimatbokslut

Axelfors Vattenkraftverk 		

Vattendom

liga på Borås Energi och Miljös hemsida.

KRETSLOPPSSTADEN
Borås Energi och Miljös ambition är att ta tillvara alla energiflöden i Borås och omvandla dem till

INDUSTRIN

nyttor som fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. I vår affärsidé ingår att vi ska – i ett evigt
kretslopp – förädla energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen. Om kretsloppet ska
fungera fullt ut krävs att alla invånare hjälper till. För du är en del av kretsloppet.

ÅTERBRUKET

Och kretsloppet är en del av dig.

ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)
FÖRPACKNINGS- OCH
TIDNINGSINSAMLINGEN

BIOGAS

ÅTERVINNINGSSTATION (ÅVS)

MATAVFALL
AVDUNSTNING

FÖRPACKAT MATAVFALL

BRÄNNBART AVFALL

VATTENRENING
SJÖBO VATTENVERK

KYLA

AVLOPP

VÄRME

ENERGIBESPARING

EL

BIOLOGISK
MÅNGFALD

ÅKERMARK

SKOG / BIOBRÄNSLE

SOLCELLER

VATTENKRAFTVERK

ÖRESJÖ/VISKAN

GÄSSLÖSA RENINGSVERK

RYAVERKET

SOBACKEN
MILJÖANLÄGGNING

EL

VÄRME
SLAM
BIOGAS
EL

BIOBRÄNSLE
ASKA
BIOGÖDSEL
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ELBÖRS

EL
SPILLVÄRME

BIOGASANLÄGGNING

RESTAURANG/
INDUSTRI

HUSHÅLL I BORÅS

MOTTAGARE
7 531 ton

ÅVS
SOBACKEN

BORÅSARENS AVFALL
441 kg/person/år

55 ton

FASTIGHETSINSAMLING
Wellpapp
SVART PÅSE: 4 391 ton

HUSHÅLLSAVFALL

VIT PÅSE: 14 400 ton

GÄSSLÖSA

Glas
Plastförpackningar
Pappersförpackningar
Metallförpackningar

53 ton

ÅTERBRUKET

RYAVERKET

Asbest

METALLÅTERVINNING

Brännbart
Impregnerat trä
69 ton

TOALETTER

Målat trä

PRODUCENT
ANSVARSMTRL.

39 477 ton

RÖTNING
50 000 ton

Biogödsel, Biogas, El

DEPONI
98 830 ton

Oskadliggörande

PAPPERSÅTERVINNING
7 219 ton

Ny råvara

METALLÅTERVINNING
407 ton

Ny råvara

PLASTÅTERVINNING
1 131 ton

Ny råvara

GLASÅTERVINNING

Ny råvara
Ny råvara

ELEKTRONIKÅTERVINNING
922 ton

Ny råvara

DESTRUKTION
2 713 ton

Oskadliggörande

KONSTRUKTIONSMTRL.
64 ton

Nytt användningsområde

TEXTILÅTERVINNING

Ny råvara

17 ton

ÅVC
ÖVRIGA

VERKSAMHETER I BORÅS

EXTERNA VERKSAMHETER
& FÖRETAG

MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE ÅTERVINNING OCH HUSHÅLL
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Fjärrvärme

1 744 ton

Metallskrot

SLAMSUGARE

VÄRMEÅTERVINNING
681,3 GWh

TIDNINGSÅTERVINNING

Trädgårdsavfall
Gips

NYTTA

1 826 ton

Gräs, löv, kompost

21 692 ton

BEHANDLING

ÅTERANVÄNDNING
53 ton

Resursbesparing

EL: 37 GWh

VATTEN

VATTENKRAFT

EL: 100 GWh
UTSLÄPP TILL LUFT:
CO2 : 322 178 ton
– varav CO2 (fossilt): 50 608 ton
NOx: 178 ton
S: 8 ton
Stoft: 6 ton

FJÄRRVÄRME: 592 GWh
ÅNGA: 7 GWh
FJÄRRKYLA: 6 GWh

HUSHÅLLSAVFALL: 23 344 ton
ÅVC: 4 878 ton

HUSHÅLL
I Borås,
Bollebygd,
Mark

VERKSAMHETSAVFALL: 88 647 ton

VERKSAMHET

ELBÖRSEN

KUNDER
Hushåll,
industrier

FJÄRRKYLA: 7 GWh

EGNA
PROCESSEN

VATTEN: 74 000 m3

AVLOPPS
RENINGSVERK

SLAM: 8 460 ton
BIOOLJA: 10 GWh
METALLER: 3 230 ton

EL MED
URSPRUNGS
GARANTI

ÅTERVINNING

RYAVERKET
EL: 47 GWh (varav bränsle 16 GWh)
KEMIKALIER
ÅTERVUNNEN VÄRME: 10 GWh
AVFALLSASKA: 15 000 ton

LANGØYA

GASOL/OLJA: 14 GWh
AVFALLSASKA: 5 249 ton

BIOBRÄNSLE: 428 GWh (skogsflis)

SOBACKEN

SKOG
BIOBRÄNSLE: 44 GWh (pellets, briketter)
BIOASKA: 4 300 ton

SKOG

YTTRE ANLÄGGNINGAR
BIOASKA: 383 ton

MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE ENERGI
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KONSTRUKTION

*

Kemikalier
Överskottsslam
Externslam
Primärslam

PANNOR
GÄSSLÖSA

METANGAS: 319 000 Nm3

VATTEN: 8 614 m3

METANGAS: 103 000 Nm3

VATTEN

FACKLA GÄSSLÖSA

MATAVFALL: 4 391 ton

HUSHÅLL

RÖTKAMMARE
GÄSSLÖSA

FÖRBEHANDLING

i Borås

RÖTREST: 1 649 ton

INKÖPT BIOGAS: INKÖPT LNG:
154 000 Nm3
1 268 000 Nm3

UPPGRADERAD GAS
1 759 000 Nm3

FORDONSGAS

SLURRY
MATAVFALL: 2 688 ton

VERKSAMHETER
I BORÅS

PUMPBART
METANGAS: 284 000 Nm3

PUMPBART

Tillsatser:
spårämnen + vatten

METANGAS:
214 000 Nm3

RÖTKAMMARE SOBACKEN

Såld gas: 3 086 000 Nm3
3 st publika tankstationer:
704 000 Nm3
1 st tankstation bussar:
2 224 000 Nm3
2 st tankstationer övriga
interna fordon:
160 000 Nm3

BIOGÖDSEL: 26 100 ton
SLAMSUGNING: 785 ton
MATAVFALL: 20 336 ton

BIOGÖDSEL

REJEKT: 8 900 ton

HUSHÅLL OCH
VERKSAMHETER

KVV RYAVERKET

utanför Borås

FACKLA

FLÖDE AV MATAVFALL VID DRIFTSTÖRNING

* Se ARV

MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE ENERGI - BIOGAS
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ANDRA
ANLÄGGNINGAR

DEPONIGAS

VÄRMEPANNOR

Återförda
näringsämnen:
Fosfor (P): 13 ton
Kväve (N): 103 ton
Kalium (K): 33 ton

Inkommande vatten:
N: 428 ton
BOD7: 2 118 ton
P: 54 ton

RESULTAT
Renad mängd
Kväve: 160 ton
Fosfor: 52 ton
Bod7: 2 072 ton
SAND: 24 ton

SPILLVATTEN 7 000 000 m3

HUSHÅLL OCH
VERKSAMHETER

Utgående
vatten till
recepient:
N: 268 ton
BOD7: 46 ton
P: 2 ton

Kemikalier: 1 285 ton

SAMTLIGA AVLOPPSRENINGSVERK

FYLLNADS
MASSOR

SLAM 21 692 ton
Ex. septik

RECIPIENT

EXTERNA
LÄMNARE
TILLSKOTTSVATTEN 9 200 000 m3
Kemikalier: 29 ton

RÅGAS

INLÄCKAGE

2 360 000 Nm3

SLAM: 180 000 ton

RÅGAS

EXTERNA LÄMNARE 7 900 ton

SLAM 7 700 ton

RENS: 69 ton

RYAVERKET

MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE VATTEN OCH AVLOPP - AVLOPPSRENING
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SLAM
3 900 ton

BIOGAS

ANLÄGGNINGS
JORD:

VATTENTÄKTER

EL: 5,7 GWh
FJÄRRVÄRME: 0,71 GWh
RÅVATTEN: 8 500 000 m3
KEMIKALIER: 850 ton

DRICKSVATTEN

LEVERERAT TILL KUND

8 000 000 m3

6 600 000 m3

VATTENVERK

DISTRIBUTIONSANLÄGGNING
Förluster från ledningsnät: 18 %

HUSHÅLL
I BORÅS

SLAM 200 000 m3

AVLOPPS
RENINGSVERK

FILTERSPOLVATTEN 300 000 m3

RECIPIENT

MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE VATTEN OCH AVLOPP - VATTENPRODUKTION
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PERSONAL

År

Den 1 januari 2015 var vi 222 tillsvidareanställda samt

Kvinnor

Antal

9 visstidsanställda. Totalt 231 anställda. Sex anställda
har under året gått i pension och nio anställda har slutat
på egen begäran.
Den 31 december 2015 var vi 220 tillsvidareanställda
samt 14 visstidsanställda. Totalt 234 anställda. Under
året har vi tillsvidareanställt 17 medarbetare:
•

Projektavdelningen: projektledare.

•

Transportavdelningen: bilförare, två renhållningsarbetare.

•

Underhållsavdelningen: underhållstekniker, elektriker, underhållsingenjör, arbetsledare, förrådstekniker.

•

Affärsområde VA: driftchef.

•

Ekonomi/IT: nätverkstekniker, redovisningsansvarig,
inköpare.

•

Affärsområde Energi: drifttekniker, processingenjör.

•

Affärsområde Återvinning: miljösamordnare.

•

Försäljningsavdelningen: energiingenjör.

Män

38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Antal arbetsskador

Antal sjukdagar

2010

11

220

2011

14

23

2012

19

234

2013

19

171

2014

11

37

2015

17

135,5

Skyddsronder
Skyddsronder genomförs varje år inom alla verksam-

Målet med friskvården samstämmer med målen i handlingsplanen och omfattar nedanstående mätbara mål:
Under 2015 har följande aktiviteter genomförts:
•

Vasaloppet öppet spår. 17 anställda startade i
Vasaloppets öppet spår den 1 mars. Innan dess var
det en lång träningsperiod för alla samt olika aktiviteter som teknikträning, vallning med mera.

•

Teaterkväll. Hälsoinspiratörerna anordnade en teaterkväll och såg ”Rampfeber” på Borås Stadsteater.
15 personer deltog.

•

Åby travbana. 18 deltagare var med på Åby travbana för god mat och spel på hästar.

•

Bokcirkel. Bokcirkeln har träffats tre gånger och har
läst Gillian Flynns ”Mörka platser”, Lena Anderssons
”Egenmäktigt förfarande” samt ”Ett kort uppehåll
på vägen från Auschwitz” av Göran Rosenberg.

•

Cirkus Maximum. Vi hade 50 biljetter till Cirkus Maximum den 3:e och 4:e april. De gick snabbt åt och
arrangemanget var väldigt uppskattat.

•

Viaredssjön runt. Hälsoinspiratörerna arrangerade
gemensamma träningar inför loppet men intresset
var inte särskilt stort. 2 anställda deltog i loppet.

hetsdelar.

Utbildningar inom arbetsmiljö
Alla nya chefer genomgår en utbildning i Arbetsmiljö
och samverkan. Utbildning inom brandskydd, HLR och
miljöutbildning är obligatorisk för alla anställda.
–25
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Friskvård
För att undvika ohälsa arbetar vi systematiskt med

Personalenkät - NMI

friskvård.

I maj genomfördes den årliga personalenkäten NMI, Nöjd

Målsättningar för friskvården 2015 var att:

Personalomsättningen 2015 var 6,8 %. Vårt mål är en

Medarbetar Index. Totalt 88 % av medarbetarna svarade

•

60 % av de anställda ska ha högst 3 sjukdagar.

•

Linnémarschen. 3 anställda gick Linnémarschen.

personalomsättning mellan 2 och 5 %.

på enkäten. Sammanfattning av de olika frågegrupper-

•

Personalomsättningen ska ligga mellan 2 och 5 %.

•

na visar att det inte är någon större rörelse i resultaten.

•

Sjukfrånvaron ska vara högst 3,5 %.

Vårvandring. 3 anställda gick en vårvandring med
övernattning.

•

Bågskytte arrangerades den 29:e maj.

•

Spelkväll arrangerades på Elektra den 19 november
där man spelade olika sällskapsspel.

•

Motionsgrupper – vi har motionsgrupper såsom
lunchträning på gymmet på Sobacken, fredagsjoggning på Elektra samt innebandy.

2015-01-01

2015-12-31

231

234

Antal anställda
Antal årsarbetare
Varav tillsvidareanställda

229,1

232,1

222

220

9

14

Varav visstidsanställda
Varav deltidsanställda

9

Det är glädjande att satsningen på våra chefer gett

Resultatet 2015 blev:

resultat samtidigt som det finns negativa tendenser
gällande exempelvis stress, kränkande särbehandling
med mera.

6

Efter att vi analyserat resultatet av personalenkäten

Medelålder

fastställde vi en handlingsplan som innebär att vi ska

Vår medelålder har höjts från 45,6 till 46 år. Av våra 234

ningsvis resulterar i förbättringar.

genomföra aktiviteter i Effektgrupperna som förhopp-

anställda är 53 kvinnor (23,6 %).

Mål 5,0

45

3,0

4,54

4,79
4,66
4,62

4,58
4,68

4,43

46

46

3,5

4,19

46,9

47

3,98
4,04

4,0

4,50

48

43,5

Personalomsättningen hamnade på 6,8 %.

•

Sjukfrånvaron blev 4,8 %.

Hälsoprojekt 2014-2015

Vi utbildade hälsoinspiratörer bland personalen och
nu är det åtta hälsoinspiratörer som är engagerade i
arbetet. Deras uppdrag är att ta fram ett program som

2,5

44

•

arbetsmiljöförbättringar.

Mål 4,4

Mål 4,7

4,55

4,5

4,39
4,32

5,0

Medelålder
totalt

54 % av del anställda hade max 3 sjukdagar.

tematiskt arbetat med bland annat hälsoprojekt samt

4,56
4,60

Medelålder
män

49

•

Eftersom sjukfrånvaron började öka 2012 har vi sys-

5,5

4,23
4,42

Medelålder
kvinnor

främjar hälsa, kost och balans i livet och utgångspunk-

2,0

ten är våra anställdas önskemål om aktiviteter.

43

1,5
42

1,0

Frisknärvaro
Målsättningen att 60 % av personalen skulle ha högst
3 sjukdagar nåddes inte. 54 % hade 3 sjukdagar eller
mindre. Vi har haft samma resultat i tre år. Under 2014
var 53 % helt friska, d v s de hade ingen sjukdag alls
under hela året.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron ökade från 4 % (2014) till
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åtgärdas och följs upp via ett avvikelsesystem.

2011

orna var färdolycksfall. Tillbud till arbetsskada anmäls,

diagram.

Samarbete/relationer

2009

Antal anställda per åldersgrupp redovisas i följande

2015

frånvaro har ökat från 3,0 % till 4,7 %.

tarna mår bra och trivs.

2014

arbetet skapar en attraktiv arbetsgivare där medarbe-

2013

föranledde sjukfrånvaro, totalt 135,5 dagar. Tre av skad-

2012

har minskat från 7,5 % till 5,1 % medan männens sjuk-

Åldersstruktur

2011

Under året inträffade 17 arbetsskador varav 11 skador

Arbetssituation

38

2009

har ökat från 1,9 % till 2,5 %. Kvinnornas sjukfrånvaro

informera om kost, hälsa, motion med mera. Friskvårds-

Maj -14
2015

att skapa gemenskap, inspirera till en hälsosam livsstil,

2014

% till 2,2 % och den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar)

2013

Den korta sjukfrånvaron (1-59 dagar) har ökat från 2,1

löpande arbetsmiljöarbetet. Inom friskvården är syftet

39

2012

Friskvården är en del av och ett komplement till det

0,0

2011

4,8 % (2015).

0,5

40

2009

Syfte

41
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Mål

Balans arbete/fritid

Arbetsskador och tillbud

Sex personer har under året omplacerats av hälsoskäl.

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

ÅRSREDOVISNING
för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för Borås Energi och Miljö AB avger härmed följande årsredovisning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Organisation och personal
Medelantalet anställda uppgick under året till 220 (222) personer.
Övriga uppgifter om anställda och personalkostnader framgår av not 4.

Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer

Omsättning och resultat

556527-5590, får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 938 (879) mnkr. Bolaget har haft något ökad försäljning av

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB vilket i sin tur är helägt av Borås Stad. Bolaget är en organisatorisk enhet i

fjärrvärme i jämförelse med föregående år. Både 2014 och 2015 har varit temperaturmässigt varma vilket har

kommunens verksamhet och underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Företrädare för bolaget och dess styrelse
genomför löpande planerings- och uppföljningssamtal med ägaren om verksamhetsfrågor och ekonomi.
Borås Energi och Miljö AB verkar för att Borås Stad kan erbjuda kundanpassade lösningar med god tillgänglighet
inom energi -, avfalls-, VA- och miljöområdet. Synsättet inom bolaget har sedan många år gått från att utveckla
produkter till att vara mer involverade i samhällsbyggnaden genom hållbara systemlösningar som skapar förutsättningar för att staden kan expandera. Bolaget skall dessutom vara ett av Borås Stads verktyg för att Borås
skall bli en fossilbränslefri kretsloppsstad och kunna uppnå Vision 2025.
Bolaget skall med de olika verksamheterna, åstadkomma synergieffekter till gagn för den som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget söker alltid utvecklingsmöjligheter för verksamheten i samråd med forskningsvärlden,
men även med den akademiska världen och näringslivet.

bidragit till lägre förbrukning hos kunderna än tidigare år. Genom ändrad redovisningsprincip för intäkter av
anslutningsavgifter för fjärrvärme har 31 mnkr tillförts årets intäkter för fjärrvärme. Dessa har tidigare reserverats och upplösts som en intäkt med 10 % på beloppet under en 10 årsperiod. Priset för fordonsgas, som följer
dieselpriset, har minskat i jämförelse med föregående år därav minskade intäkter. Intäkterna för avfall har ökat
och största ökningen har skett på deponimassor. Mängden avfall från verksamheter har minskat sedan föregående år. Intäkter för VA har ökat beroende på årets taxeökning, försäljning av vatten är likvärdig med föregående
år. Posten för övrig energiverksamhet har minskat, där den ingående vattenkraften visar på mindre intäkter på
grund av lägre elpriser än föregående år. Även fjärrkyla minskar jämfört med föregående år men har liksom fjärrvärmen tillförts en post för tidigare anslutningsavgifter på 1 mnkr.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,8 mnkr (45,8). Resultatet för fjärrvärmen uppgick till 85,6
(48,2) mnkr (varav upplösning av intäkter för anslutningsavgifter ökar resultatet med 31 mnkr), för övrig energi-

Bolaget har också ett vidgat uppdrag att delta i och utföra internationella projekt i syfte att föra ut det ”know-

verksamhet till 2,8 (2,3) mnkr, för biogas till – 24,0 (– 40,4) mnkr, för VA-verksamheten till 26,9 (24,3) mnkr och

how” vilket successivt byggts upp inom bolaget. Denna verksamhet bedrivs sedan 2014 i det helägda dotterbo-

för övrig avfallshantering till 2,4 (6,1) mnkr, övrigt och gemensamt -18,6 (5,2) mnkr. I posten övrigt och gemen-

laget Boras Waste Recovery.

samt finns avskrivning på projekt vindkraft samt en korrigering på pensionskostnader för bolaget. Förstudien på

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordningen
angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har och verkar inom.

vindkraftsprojektet har utförts under ett antal år men på grund av rådande förutsättningar har ägaren beslutat
att inte genomföra projektet.
VA-verksamhetens resultat (26,9) avsätts till en fond för framtida reinvestering. Bakgrunden till avsättningen är

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
I februari/mars 2015 fattade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut om en byggnation av ett nytt
avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken. Beslutad budget för projektet är 3 167 mnkr.
Under 2015 har upphandling av de 7 största entreprenaderna pågått och avtal är tecknat för avloppsledningsverk, rötningsanläggning och förberedande mark. Övriga entreprenader är i dagsläget inte klara. Projektet pågår
sedan beslut fattades och plan för färdigställande är år 2019.
Det har även beslutats att finansieringen av reinvesteringarna i nytt avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk ska finansieras av Borås Stads internbank. Projektet skall lånefinansieras till 100%. Under projektets
gång kommer räntebindning och kapitalbindning att genomföras i intervaller, detta i samråd mellan bolaget och
internbanken.

får avsättas till fond för framtida nyinvesteringar. Borås Stad (KF) har fattad ett beslut om investering i nytt
avloppsreningsverk och därför har en investeringsfond upprättats.

Redovisning av anslutningsavgifter för fjärrvärme och fjärrkyla
Bolaget har under året utvärderat tillämpningen av redovisningsprinciper avseende intäktsredovisning och har i
samband härmed noterat att anslutningsavgifter avseende fjärrvärme och fjärrkyla bör intäktsredovisas i samband med anslutning i den mån ersättning inte har erhållits för framtida leveranser avseende energi, vilket skulle kunna vara fallet vid förhöjd anslutningsavgift mot framtida prisreduktion på energileveranser. Alla väsentliga
risker och förmåner har överförts till kunden i samband med anslutningen varvid intäktsföringen bör följa därav.
Bolaget har tidigare redovisat erhållen ersättning för anslutning som en avsättning för förutbetald intäkt, men

Borås Energi och Miljö har inte för avsikt att upphandla en ny entreprenör för drift- och underhållsutförandet

har i samband med översyn av intäktsredovisningen beslutat sig för att återföra samtliga sådana avsättningar.

av energiverksamheten som har förevarit under 15 år. Befintligt avtal med Veolia löper ut per juli 2016. Detta

Mot bakgrund av sambandet mellan redovisning och beskattning bedömer bolaget att för det fall intäktsföring

innebär att bolaget kommer att erbjuda ca 60 personer, som idag är anställda hos entreprenören, en övergång.

hade skett under tidigare år hade motsvarande bokslutsdispositioner i form av ökade överavskrivningar redo-

Beslutet har inte bedömts medföra några konsekvenser avseende räkenskapsåret 2015.

visats. Som en följd härav hade redovisat nettoresultat inte påverkats väsentligt. Beaktat dessa förhållanden

Posten för pågående investeringar har ökat markant under 2015 delvis beroende på de ovan nämnda större

har bolaget av praktiska skäl beslutat göra en rättelse över resultaträkningen 2015. Enligt bolagets beräkningar

investeringarna. Ökningen på upparbetade kostnader är 180 mnkr för projektet.

skulle ingående balanser per 2014-01-01 ha justerats genom en upplösning av förutbetalda intäkter om 52,5

Under året har även beslut fattats att skriva ned anläggningstillgångar tillhörande affärsområde biogas. Anlägg-

skulle redovisade intäkter ha minskat med 9,5 mnkr (nettot av intäktsföring anslutningsavgifter tidigare år och

ningar har genom en nedskrivningsberäkning värderats 23,4 mnkr lägre än befintligt restvärde och skrivits ner
med motsvarande summa. Affärsområde biogas är en verksamhet vilken över tid gått med förlust därav nedskrivningsprövningen.

24

kravet i 30§ lagen om allmänna vattentjänster där VA-verksamhet måste bedrivas till självkostnadspris. Medel

mnkr och motsvarande ökning av obeskattade reserver. Jämfört med tidigare avgiven årsredovisning för 2014
2014 års tillkommande anslutningar). Effekten under 2015 till följd av att samtliga periodiserad intäkter avseende anslutningsavgifter återläggs medför en positiv påverkan på redovisade intäkter om 32,8 mnkr.

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Marknad
Fjärrvärmeleveransen under 2015 blev totalt 592 GWh (566). Antalet nyanslutningar blev totalt 37 och vi har nu

Biogasens framtid som fordonsbränsle är beroende av regeringens beslut avseende den fossiloberoende fordonstrafiken och även den förestående upphandlingen av driften för den lokala busstrafiken i Borås Stad.

4 526 anslutna fastigheter till fjärrvärmenätet. Antalet nyanslutningar på VA under 2015 uppgick till 205 och

Inom bolaget sker löpande omvärldsbevakning av lagstiftning, skatteutveckling och konkurrenssituation. Led-

totalt finns det nu 98 081 anslutningspunkter till vatten- och avloppsnätet.

ning och styrelse genomför årligen risk- och möjlighetsanalyser av verksamheten.

Bolagets försäljning av fordonsgas har under 2015 varit något högre än 2014. Den totala volymen till försäljning

Under året har bolaget aktivt deltagit i drygt 20 forsknings- och utvecklingsprojekt av olika omfattning. De

uppgick till ca 3 088 kNm3 vilket är likvärdigt med 2014 års försäljning. Ca 65 % av försäljningen går till buss-

kontanta medlen som har avsatts för FoU-projekt under året uppgår till ca 2 400 000 kr. Det har även utförts

trafiken medan resten tankas på bolagets publika stationer Åhaga, Hulta och Gässlösa samt till bolagets egna

examensarbeten inom bolagets verksamheter under året. FoU-verksamheten har också deltagit eller drivit olika

insamlingsfordon.

externa studier och utredningar för att utveckla bolagets verksamheter.

Under året har bolaget satsat på olika former av kommunikationsinsatser till stadens invånare. Målet med

Internkontroll

kommunikationen är att motivera och engagera invånarna än mer i stadens miljöarbete. Bolaget har bland annat
arrangerat öppet hus på miljöanläggningen Sobacken. Under Kretsloppsveckan i september visade bolaget upp

Bolaget har under 2015 infört en ny internkontrollplan baserad på COSO. Internrevision har även genomförts på

stora delar av sitt och stadens miljöarbete genom föreläsningar, utställningar, Kretsloppis, Miljögala samt öppet

EMC:s projekthandbok där regler och rutiners efterlevnad har kontrollerats.

hus på Ryaverket.
Bolaget försöker hela tiden utveckla kommunikationsvägarna till invånarna i Borås, bland annat genom att aktivt

Miljöpåverkan

arbeta med hemsidan, kretsloppsbloggen och vår Facebooksida. Detta för att få delaktighet i miljöarbetet som

Borås Energi och Miljö bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

syftar till en fossilbränslefri och hållbar kretsloppsstad.

För Sobackens avfallsanläggning avser tillståndet att ta emot, sortera, behandla, lagra och bortskaffa avfall

Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget kommer under 2016 vidareutveckla verksamheten för att nå mål och vision. Bolaget kommer att verka
för att bidra med så mycket som möjligt för att staden skall nå Borås Stads ”Vision 2025”. Vår kunskap och erfarenhet kommer att användas för att möta nya utmaningar och omsätta dessa till nya idéer under året.
För det kommande året kommer fokus att vara:
•

Att fortsätta byggnation av nytt kraftvärmeverk och nytt avloppsreningsverk på Sobacken.

•

Att studera möjligheten att processorientera och organisera bolaget samt att integrera den personal som

•

samt att driva anläggningar för mottagning, sortering, avvattning, behandling, biologisk behandling, bränsleberedning, mellanlagring och deponering.
För energiverksamheten avser tillstånden anläggningar för produktion av värme, kyla och el. Anläggningarna
består av kraftvärmeverk och hetvattencentraler där bränslet utgörs av biobränsle, avfall, gasol, bioolja och olja.
Inom ramen för energiverksamheten finns även kylanläggningar, en elpanna samt en värmepumpsanläggning.
Värmepumpen utnyttjar spillvärme från bolagets reningsverk.
Rening av avloppsvatten sker vid åtta avloppsreningsverk varav Gässlösa är det största. Produktion av dricksvatten sker enligt livsmedelsverkets regler.

förhoppningsvis övergår till bolaget från entreprenören Dalkia/Veolia som varit en av parterna under ett

Borås Energi och Miljö äger och driver fyra vattenkraftverk, där produktionen är styrd av vattendomar. Vid reg-

entreprenadspartnerskap som varat i 15 år.

lering av vattennivåer tas stor hänsyn till närboende och djurlivet. Bolaget arbetar med miljö-, arbetsmiljö- och

Att ta fram ett beslut och påbörja genomförandet av ett fastighetsnära insamlingssystem för avfall och
utveckla återvinning av material.

Planerade åtgärder förväntas bidra till att minska samhällets miljöpåverkan av fossila utsläpp samt ge effektiviseringar i bolagets verksamhet och åstadkomma än högre tillgänglighet av de ingående delarna i den viktiga
infrastrukturen. Bolagets handlingsplaner beskriver utveckling och inriktning av verksamheten för de kommande fem åren.
Den största risken är kraftvärmeverkets tillgänglighet då den rekommenderade drifttiden har överskridits
avseende tryckkärl. Avloppsreningsverket klarar inte det kapacitetsbehov som behövs idag och ej heller med
den expansionstakt som staden glädjande nog har. Dessutom är anläggningen kraftigt nedsliten efter snart 80
års drift. Underhållskostnaderna blir allt högre för de båda anläggningarna då ambitionen är att bibehålla en hög
leveranssäkerhet till dess att de nya verken är i drift.
Ökade miljökrav nationellt och inom EU är positivt. Det innebär samtidigt att effektivare rening är nödvändig för
att minska miljöbelastning på Viskan och Kattegatt. Ett nytt avloppsreningsverk möjliggör att verksamheten blir
mer rustad för framtida krav.
Övriga risker i bolagets verksamhet sammanhänger främst med priser på bränslen och el, volymrisker till följd av
väderutveckling. Även politiska beslut avseende skatter och miljöavgifter kan väsentligt påverka bolagets ekonomiska utveckling. Avfalls- och biobränslen prissäkras i så långsiktiga avtal som möjligt, men erfarenhetsmässigt påverkar konjunkturläget både pris och tillgång för såväl avfall och som för biobränsle. Därav vill leverantörerna inte avtala mer än ett år i taget.
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kvalitetsmål för att på så vis höja anläggningarnas miljöprestanda och effektivitet. Målen är kopplade till företagets handlingsplaner, som bidrar till ett bra driv i förbättringsarbetet.
Bolaget har ett aktieinnehav till 100 % i Boras Waste Recovery AB med organisationsnummer 556960-7715.
Aktiekapitalet på 500 tkr har under 2015 skrivits ned till 0 mnkr. Antal aktier är 500 000.
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FLERÅRSÖVERSIKT*
(tkr)

2015

RESULTATRÄKNING
2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning

938 384

878 918

901 964

932 698

896 218

Balansomslutning

1 870 036

1 753 301

1 737 144

1 759 856

1 711 893

Årets resultat
Egna investeringar
Resultatmarginal (%)

75 760

45 758

46 374

60 061

2015

2014

		
Nettoomsättning

1

938 384

878 918

Pågående arbeten		

47 518

111 080

Aktiverat arbete för egen räkning		

11 504

10 081

7

399

6 203

595

1 135

Övriga rörelseintäkter		

372

3 626

215 786

99 293

128 347

110 341

395 318

		

997 778

1 003 705

10,5 %

8,6 %

9,0 %

10,6 %

11,9 %
Råvaror och förnödenheter		

-164 748

-180 512

Övriga externa kostnader

2,3

-438 410

-454 079

4

-135 037

-124 554

Rörelsens kostnader

Avkastning på 					
totalt kapital (%)

not

63 276

Resultat efter 					
finansiella poster

Belopp i tkr

5,3 %

4,3 %

4,7 %

5,6 %

6,2 %

Avkastning på 					

Personalkostnader

eget kapital (%)

30,1 %

21,4 %

23,5 %

32,0 %

40,2 %

Soliditet

13,4 %

12,2 %

11,4 %

10,7 %

9,2 %

220

222

225

222

209

av materiella och immateriella anläggningstillgångar		

-160 611

-169 439

					

Övriga rörelsekostnader		

-500

-4

		

-899 305

-928 588

Rörelseresultat		

98 473

75 117

Antal anställda

*Jämförelsetalen 2011-2012 har inte räknats om enligt K3.

Avskrivningar och nedskrivningar			

Resultat från finansiella poster		
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets resultat

341 156 kr
6 801 kr
347 957 kr

disponeras så att
till aktieägare utdelas (0 kr per aktie)
i ny räkning överföres

0 kr
347 957 kr
347 957 kr
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Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

317

416

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

-23 030

-29 775

		

-22 713

-29 359

Resultat efter finansiella poster		

75 760

45 758

Bokslutsdispositioner

-75 559

-45 006

7

Resultat före skatt		

201

752

Skatt på årets resultat

8

-194

-353

Årets resultat		

7

399
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BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Belopp i tkr

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark

2015-12-31

not 9

37 029

37 928

Maskiner och andra tekniska anläggningar

not 10

1 308 917

1 253 323

Inventarier, verktyg och installationer

not 11

4 182

3 817

Pågående nyanläggningar

not 12

279 767

232 249

Bundet eget kapital			
Aktiekapital (100 st aktier)		

10 000

10 000

Reservfond		

40 000

40 000

		
50 000
50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat

341

Årets resultat

1 629 895 1 527 317
Summa eget kapital		
		
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran		
Andelar i koncernföretag

0

not 13, 14

17

0

500

0

517

Summa anläggningstillgångar		 1 629 895

1 527 834

Lager av elcertifikat och ursprungsgarantier		

24 829

27 607

Råvaror och förnödenheter		

13 523

17 422

		

38 351

45 029

27

398
341

50 348

50 341

257 726

209 446

		
Avsättningar			
Avsättningar till investeringsfond och deponi

Kundfordringar		

182 844

Skattefordringar		

1 788

Övriga fordringar		

9 559

not 15

Skulder Borås Stad

not 17

158 245

130 313

158 245

130 313

not 18

250 000

300 000

Förutbetalda anslutningsavgifter		

69 218

81 028

		
319 218
381 028
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit

Kortfristiga fordringar			
173 176
2 677

7 599

4 585

201 790

180 438

0

0

240 141

225 467

SUMMA TILLGÅNGAR		 1 870 036

1 753 301

Summa omsättningstillgångar

not 16

7
348

Långfristiga skulder			

Varulager m m			

Kassa och bank

Obeskattade reserver

-57

		

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31

Eget kapital			

not 19

934 296

852 650

Skatteskuld			1
Leverantörsskulder		

105 527

70 424

Skulder till dotterbolag		

348

0

Övriga skulder		

1 326

1 359

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

not 20

43 002

57 739

		

1 084 499

982 173

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		 1 870 036

1 753 301

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

2015

2014

Den löpande verksamheten		
Aktiekapital

Reservfond

Balanserat

			 resultat

Årets

Totalt

resultat		

Ingående balans					
2014-01-01

10 000

40 000

-6 258

6 201

49 943

Rörelseresultat

160 611

169 439

Förändring pågående arbete

-47 518

-111 080

1 000

1 000

500

0

213 066

134 476

Avsättning deponi
Nedskrivning aktier och andelar

Omföring resultat

		
0

0

6 201

-6 201

0

Årets resultat

0

0

0

398

398

Utgående balans					
2014-12-31

10 000

40 000

-57

398

Erhållen ränta
Erlagd ränta

50 341

75 117

Avskrivningar och nedskrivningar

					
föregående år

98 473

Betald inkomstskatt

317

416

-23 030

-29 775

-1 983

-353

Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital		

Omföring resultat
föregående år			
Årets resultat

0

398

-398

0		

7

7

Utgående balans					
2015-12-31

10 000

40 000

341

7

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Förändring förutbetalda anslutningsavgifter
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

				2015-12-31

2014-12-31

0

0

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott			

104 764

6 678

644

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager

50 348

188 370

-19 563

24 279

20 408

-43 176

-11 810

3 930

184 082

90 440

Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-215 728

-99 293

0

-147

-215 728

-99 440

Finansieringsverksamheten		
Lämnade koncernbidrag

0

Amortering av långfristiga skulder

-50 000

Förändring av checkräkningskredit

81 646

9 000

31 646

9 000

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

28

0
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3): BFNAR 2012:1 (K3) Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bedömningar och uppskattningar
Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen:
Vi har under år 2013, 2014 & 2015 skrivit ned restvärden på anläggningar vilka skall fasas ut i takt med reinvestering i nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk. Nedskrivningsplanen sträcker sig fram till år 2017
och baseras på det inriktningsbeslut som togs 2011, nytt ARV och KVV. Under 2015 har accelererade avskrivningar gjorts på befintligt avloppsreningsverk med 5,0 mnkr och på befintligt kraftvärmeverk (bio) på 9,4 mnkr.
Bolaget genomför årligen en avsättning till investeringsfond för upprättande av nytt avloppsreningsverk. Medel
kan avsättas till fond enligt vattentjänstlagen,30§ lagen om allmänna vattentjänster, under en 5-årsperiod. Bolaget avsätter även årliga medel för sluttäckning av deponi. Under en deponicells ekonomiska livslängd avsätts
årligen del av resultatet för denna deponicell, i syfte att användas det år denna sluttäcks.

Ändrade redovisningsprinciper
Under året har inga redovisningsprinciper ändrats. Bolaget övergick under 2013/14 till komponentavskrivning
enligt BFN 2012:1 (K3). Tidigare har denna metod delvis använts.

Borås Energi och Miljö AB
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Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i
posten ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”.
Anslutningsavgifter för värme, kyla och VA redovisas som en intäkt till den del som intäkten inte täcker framtida
åtaganden. Intäkten periodiseras över genomsnittlig avtalsperiod på 10 år för värme och kyla och 33 år för VA.
Företaget vinstavräknar utförda entreprenaduppdrag till fast pris när arbetet är i allt väsentligt fullgjort (Färdigställandemetoden). Pågående ej fakturerade entreprenaduppdrag värderas till direkt nedlagda utgifter med
tillägg för indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Nettovärdet redovisas i posten ”Pågående arbeten”.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Se vidare beskrivning för respektive grupp av
finansiella instrument.

Redovisning av leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella (hade inga innevarande år) som operationella, som
operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Se vidare not 3.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där

Ändrade uppskattningar och bedömningar

fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Under 2015 beslutades att skriva ner anläggningstillgångar på affärsområde Biogas till en summa på 23,3 mnkr.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster

Affärsområdet har under en längre period visat ett negativt resultat.

som ligger till grund för förpliktelsen.

Rättelser av fel

Anläggningstillgångar

Inga fel sedan tidigare år har uppkommit.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

Koncerntillhörighet
Borås Energi och Miljö AB, org nr 556527-5590, är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 5565475646, med säte i Borås. Moderbolaget ägs helt av Borås Stad. Borås Energi och Miljö har ett helägt dotter bolag,
Boras Waste Recovery org nr 556960-7715.

ponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Koncernredovisning

Immateriella anläggningstillgångar

Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i

Balanserade utgifter för forsknings-

årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget

och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5 år

Goodwill						5 år
Materiella anläggningstillgångar

redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid Er-

Byggnader					20-100 år

sättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de

Maskiner och andra tekniska anläggningar		

10-40 år			

ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt

Inventarier, verktyg och installationer		

5-10 år

sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

29

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande kom-
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Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Företaget tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseende internt upparbetade immateriella anläggningstill-

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande

gångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Varulager

2015

2014

526 645

*486 091

Övrig energiverksamhet

19 020

*19 825

Biogas

33 103

35 609

Fjärrvärme

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansda-

Avfallsverksamhet

184 327

173 212

gen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.

Vatten och avlopp

171 879

161 795

Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Producerade ej fakturera-

Övrigt och gemensamt

de elcertifikat med värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och markandsvärde på balansdagen.

		

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på

3 410

2 386

938 384

878 918

* korrigering av 2014 års siffror är gjorda på grund av omklassificering.
Avfallsintäkter för fjärrvärmen är flyttade från avfallsverksamhet till fjärrvärmeverksamhet samt att intäkter för fjärrkyla korrigerats. (övrig energiverksamhet)

rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Aktiverat arbete för egen räkning
Avser utgifter för investeringsarbeten i egna anläggningar. Utgifterna innefattar personalkostnader och personalomkostnader. Aktivering sker till nedlagda kostnader.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det

Not 2 Arvode till revisorer
2015

2014

Deloitte		
Revisionsuppdraget

145

0

Annan revisionsverksamhet

0

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

135

0

		280

0

belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det
första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp

Borås Stad		

varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Revisionsuppdraget

75

71

Annan revisionsverksamhet

0

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

0

0

		 75

71

Ernst & Young		
Revisionsuppdraget

105

198

Annan revisionsverksamhet

0

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

112

30

		 217

228

Not 3 Operationella leasingavtal
Kostnadsförda arrenden av mark från Borås Stad

2015

2014

4 426

4 413

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara		
operationella leasingavtal:		
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1-5 år
Ska betalas senare än 5 år

30

0

0

14 625

11 577

0

0
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Not 4 Anställda och personalkostnader

Not 8 Skatt på årets resultat		
2015

2014

Medelantalet anställda		
Män
Kvinnor

Aktuell skatt

167

168

53

54

220

222

2015

2014

194

0

Justering avseende tidigare år

0

0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

0

353

Summa redovisad skatt
Genomsnittlig effektiv skattesats

194

353

96,6 %

46,9 %

Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1 492

1 527

88 075

89 332

89 567

90 859

0

0

Avstämning av effektiv skattesats		
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22 %):

Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår med

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal

34

140

10 743

5 925

30 108

27 630

40 885

33 695

2015-12-31

2014-12-31

Utestående pensionsförpliktelser till			
styrelse och verkställande direkör

0

0

752

44

165

Skatteeffekt av:		
Övriga ej avdragsgilla kostnader

Pensions- och övriga sociala kostnader

201

145

-86

Ej skattepliktiga intäkter		

277

Skattepliktiga räntor
Redovisad skatt
Effektiv skattesats

5

-26

194

330

96,6 %

43,9 %

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld.
Upplösning av tidigare beskattade intäkter avseende anslutningsavgifter som genom ändring av redo-

visningsprinciper under år 2004 blev reserverade.
		
Könsfördelning bland ledande befattningshavare:		
Andel kvinnor i styrelsen

27 %

42 %

Andel män i styrelsen

73 %

58 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

17 %

15 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

83 %

85 %

Not 9 Byggnader och mark			
2015-12-31

2014-12-31

51 663

50 492

549

1 171

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

52 212

51 663

Ingående avskrivningar

-13 735

-12 631

0

0

-1 448

-1 104

-15 183

-13 735

Ingående uppskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Ingående nedskrivningar

0

0

Ingående anskaffningsvärden

Årets anskaffningar
		
Försäljningar/utrangeringar

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga ränteintäkter, kortfristiga fordringar

2015

2014

317

416

317

416

2015

2014

-23 030

-29 652

0

-123

-23 030

-29 775

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader, Borås Stads internbank
Kursdifferenser

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 7 Bokslutsdispositioner

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

37 029

37 928

2015

2014

Lämnat koncernbidrag

348

0

Avsättning till VA fond

26 931

24 317

Avskrivning över plan

48 280

20 689

Taxeringsvärden, mark

45 006

		

75 559

31

Försäljningar/utrangeringar

Utgående redovisat värde		

			
Taxeringsvärden, byggnader

14 166

14 800

2 879

2 879

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Not 13 Andelar i koncernföretag
2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2 108 293

2 011 344

500

0

214 006

96 949

0

500

2 322 299

2 108 293

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500

500

Ingående avskrivningar

-805 007

-687 693

Årets avskrivningar

Nedskrivning

-500

-131 389

-117 389

Utgående redovisat värde

-936 396

-805 007

Ingående uppskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar

-43 963

0

Årets nedskrivningar

-27 023

-49 963

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-76 986

-49 963

Utgående redovisat värde		 1 308 917

1 253 323

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar

0

500

Not 14 Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn		 Kapital-

Rösträtts-

Antal

Bokfört

		

andel

andel

andelar

värde

Boras Waste Recovery AB		

100 %

100 %

500 000

0

					
0
		

Org.nr.

Säte

Eget kapital

Årets resultat*

Boras Waste Recovery AB		

556960-7715

Borås

500

0

* Med årets resultat avses resultat efter finansiella poster.

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 			
2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden

9 920

8 747

Årets anskaffningar

1 173

1 173

0

0

11 093

9 920

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

-6 103

-5 121

-808

-982

-6 911

-6 103

Ingående uppskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Ingående nedskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Periodiserade intäkter

7 599

4 585

Utgående redovisat värde

7 599

4 585

2015-12-31

2014-12-31

257 726

209 446

257 726

209 446

Not 16 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

Utgående redovisat värde		

4 182

3 817

Not 12 Pågående nyanläggningar 			
Ingående redovisat värde
Årets anskaffningar
Omföring till årets aktivering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

32

2015-12-31

2014-12-31

232 249

121 169

66 415

111 080

-18 897

0

279 767

232 249

2014-12-31

Not 17 Avsättningar
Övriga avsättningar 2014			

VA

			fondering

Sluttäckning

Summa

deponi		

Belopp vid årets ingång			

99 596

5 400

104 996

Årets avsättningar			

24 317

1 000

25 317

Under året ianspråktagna belopp			

0

0

0

Under året återförda belopp			

0

0

0

		
123 913

6 400

130 313

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Valutaterminer
Övriga avsättningar 2015			

VA

Sluttäckning

			fondering

Summa

deponi		

Belopp vid årets ingång			

123 913

6 400

130 313

Årets avsättningar			

26 932

1 000

27 932

Under året ianspråktagna belopp			

0

0

0

Under året återförda belopp			

0

0

0

		
150 845

7 400

158 245

2015-12-31

2014-12-31

Nominellt belopp (ränteswappar)

500 000

600 000

Marknadsvärde förändring (ränteswappar)

-36 524

-45 799

Intäkter		

3 242

Kostnader		

-2 278

Löner		

-1 309

Not 22 Resultat dotterbolag Boras Waste Recovery AB
Resultaträkning (tkr)

Not 18 Långfristiga skulder
2015-12-31

2014-12-31

Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen
Skulder Borås Stad

250 000

300 000

250 000

300 000

Skatt		-3
Resultat efter finans		

Koncernbidrag		348

Not 19 Checkräkningskredit
Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

2015-12-31

2014-12-31

1 538 100

1 538 100

-934 296

-852 650

603 804

685 450

2014-12-31

19 859

15 426

Upplupna räntekostnader

4 059

3 612

Deponiskatt

1 664

1 165

12 684

16 183

Periodiserade leverantörsfakturor

3 516

7 287

Övriga förutbetalda intäkter

1 220

14 066

43 002

57 739

		

Not 21 Upplysningar om finansiella instrument
Borås Energi och Miljö ABs finansiering sker främst genom nyttjande av en kredit kopplad till ett
underkonto i Borås Stads koncernkonto. Kreditens maximala storlek bestäms årligen av kommunstyrelsen i Borås Kommun.
Säkringsredovisning
Borås Energi och Miljö AB uppfyller kravet för säkringsredovisning och ingen marknadsvärdering bokförs i resultaträkning eller balansräkning. Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen
ränta på swappen. Effekten av en stängning av derivatkontrakt till följd av att säkringsrelationen
upphört resultatförs direkt och periodiseras inte.
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Dotterbolaget Boras Waste Recovery har intäktsfört offentliga bidrag till en summa av 2 743 tkr.

Not 23 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

2015-12-31

Övriga upplupna kostnader

Årets resultat		

Resultatmarginal

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Upplupna personalrelaterade kostnader

-348

Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

0

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Borås Energi och Miljö AB den 24 februari 2016

Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590

Eva Théen-Johansson

Ulrik Nilsson

Erika Storme Martinger

Ordförande

Förste vice ordförande

Andre vice ordförande

Nils-Åke Björklund

Matti Dahlbom

Mats Beausang

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Birgitta Hillar

Gunnel Romild

Kristian Silbvers

Ledamot

Ledamot

Ledamot

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2015
Vi - Ingwer Kliche och Boris Preijde - av Kommunfullmäktige i Borås Stads utsedda lekmannarevisorer
i Borås Energi och Miljö AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2015.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och God revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets
auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i
vår granskning.
Vi konstaterar att såväl bolagets styrelse som Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med det förslag
om investeringar i EMC som beretts inom bolaget. Lekmannarevisorerna bedömer att de risker som
identifierades i föregående års granskning kvarstår. Årets granskning visar att risker för kostnadsökningar för EMC har tillförts som en följd av tidsförskjutningar orsakade av överprövningar
av upphandlingar.
Vi bedömer att bolagets löpande verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö AB 2015.

Johan Dalberg

Gunnar Peters

Ledamot

VD

Borås 2016-02-23

Ingwer Kliche		

Mattias Fredriksson

Peder Jonsson

Arbetstagarrepresentant, Vision

Arbetstagarrepresentant, Transport

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 februari 2016.
Deloitte AB
Fredrik Jonsson
Auktoriserad revisor
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Boris Preijde

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB Organisationsnummer 556527-5590.

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller

Borås Energi och Miljö AB
556527-5590

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Borås Energi och Miljö
AB för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

väsentliga felaktigheter.

Uttalanden

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-

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

dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revi-

Göteborg den 23 februari 2016
Deloitte AB

sion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Borås Energi och Miljö ABs finansiella ställning per den 31 december
2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 har utförts av en annan revisor
som lämnat en revisionsberättelse daterad 18 mars 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
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Auktoriserad revisor

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

VÄXEL 033 35 81 00

E-POST kund@borasem.se

Västerlångg. 10 (kontor)

Box 1713

KUNDCENTER 020 97 13 00

ORG NR 556527-5590

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

501 17 Borås

FAX 033 35 71 61

www.borasem.se

3b

BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning 2015 för Industribyggnader i Borås AB
Styrelsen föreslås besluta:
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

20160309

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/SH0009 107
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160309/Svante Stomberg

Programområde: 1

ÅRSREDOVISNING
FÖR

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB
ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087

RÄKENSKAPSÅRET 2015

Redovisningen omfattar

Sid

- Förvaltningsberättelse

2

- Resultaträkning

5

- Balansräkning

6

- Kassaflödesanalys

8

- Redovisningsprinciper och Noter

9

- Underskrifter

17

Sida 1 (17)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB org.nr 556547-5646, som i sin tur ägs av Borås Stad.
Bolaget har sitt säte i Borås.
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ledamöter: ordförande Magnus Johansson (S), vice ordförande Björn Bergquist (M), styrelseledamot
Hasse Brännmar (S), styrelseledamot Susanne Claesson (S) och styrelseledamot Lennart Malmerfors (KD).
Suppleanter: Cela Agron (S), Petri Pitkänen (S), Kjell Högström (S), Malin Wickberg (M) och Ulf Landegren (C).

VERKSAMHET
Företagets uppgift är att förvärva, hyra ut, anpassa och försälja fastigheter till små och medelstora företag, samt
att tillhandahålla lokaler åt Borås Stad. Vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap
för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta bolagets fastighetsbestånd. Bolagets
verksamhetsområde är inom Borås Stad. Bolaget har ingen egen personal.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och
ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
IBAB:s uppdrag är att förvalta och utveckla fastigheter. Därefter skall dessa säljas vidare
för att ge bolaget en starkare ekonomi för kommande projekt. Detta genomförs för att
stödja ett växande lokalt näringsliv med för dem ändamålsenliga lokaler.
Under år 2015 har dotterbolaget Eolus 6 AB bildats och de har förvärvat kårhusfastigheten Eolus 6 av Borås Stad i
syfte att bygga om till ett kongresshus. Kongresshusprojektet har för närvarande tagit en paus i väntan på besked
från Trafikverket om Götalandsbanans sträckning.
Eolus 6 AB senarelägger arbetet till augusti 2016 och invigning av nybygget sker i slutet av 2017.
Allt under förutsättning att Götalandsbanans sträckning inte påverkar det fortsatta arbetet.
IBAB (moderbolaget); Framställan försäljning av dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB
till Borås Stads, Komunfullmäktige för godkännande.
Kommunfullmäktige har den 28 januari 2016 godkänt IBAB:s försäljning av aktier i dotterbolaget
Industribyggnader i Borås 2 AB, enlighet upprättad överlåtelseavtal.
Projektet fastigheten Borås Vulkanus 16 togs i bruk full ut av hyresgästerna den 1 januari 2015.
2015 har varit ett bra verksamhetsår för IBAB och vi lämnar ifrån oss ett positivt resultat.
IBAB är ett välmående bolag med många intressanta projekt att arbeta med nu och i framtiden.
IBAB bibehåller också trippel AAA i kreditvärdighet sedan flera år tillbaka.
FASTIGHETSBESTÅND
Vid utgången av 2015 ägde IBAB fastigheter och företagscenter i fyra områden i Borås.
Totalyta
(ej mark)

Varav outhyrt
per 2015-12-31

Borås Vulkanus 16

Fabriksgatan 12 / Bryggaregatan 15,17

14 927 m²

513 m²

Borås Ryavallen 5

Ålgårdsvägen

7 280 m²

0 m²

Borås Hästen 3

Olovsholmsgatan 32 / Flemminggatan 3

5 828 m²

69 m²

Borås Vinddraget 4

Bussgatan (mark)
28 035 m²

582 m²

SUMMA
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FASTIGHETSFÖRVÄRV/NYBYGGNATION
Under 2015 har bolaget investerat för -2,3 mnkr (93 mnkr).

FASTIGHETSUNDERHÅLL
På det befintliga fastighetsbeståndet har under 2015 utförts planerat underhåll med 0,4 mnkr (1,5 mnkr).
Härutöver tillkommer löpande underhåll med 0,3 mnkr (0,2 mnkr).
OMSÄTTNING/RESULTAT
Ökade hyresintäkter med 12,9 mnkr jämfört med föregående år. Denna ökning beror främst på projektet
fastigheten Borås Vulkanus 16 togs i bruk full ut av hyresgästerna den 1 januari 2015.
Ökade övriga förvaltningsintäkter med 3,6 mnkr jämfört med föregående år och övriga externa kostander ökande med
4,6 mnkr. Dessa ökningar beror främst av hyresgästanpassningar och full drift på fastigheten Borås Vulkanus 16.
Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader har ökat med 7,9 mnkr jämfört med föregående år. Denna ökning
beror främst på fastigheten Borås Vulkanus 16 togs i bruk full ut av hyresgästerna den 1 januari 2015.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR
Standarden på tillgänglighet är enligt Västra Götalandsregionens krav på alla fastigheter .
MILJÖREDOVISNING
Projekt ”En ljusare framtid” har startat. Det handlar om att undersöka förutsättningar för applicering
av solfångare på IBAB:s fastighetsbestånd. Projektets målsättning är, att skapa en miljömässigt
ren elproduktion i våra fastigheter så kostnadseffektivt, att investeringen blir lönsam över tid.
Prisutvecklingen på solpaneler har på några år blivit runt 80 procent billigare.
Under året har vi arbetat att driftoptimera våra fastigheter vilket inte bara ger en miljövinst utan också
förbättrade driftkostnader.
Energistatistik lokaler 2015. A-temp (invändig golvarea värmt till mer än 10 C, exkl. varmgarage) för 26 583 m² (26 583 m²).
Fjärrvärmeanvändning 1333 MWh (1331 MWh) och elanvändning 919 MWh (807 MWh) för bolagets abonnemang.
Summa energianvändning 2252 MWh (2135 MWh) för bolagets abonnemang.
Projektet fastigheten Borås Vulkanus 16 togs i bruk full ut av hyresgästerna den 1 januari 2015.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Säljare Industribyggnader i Borås AB (moderbolag) av aktierna i Industribyggnader i Borås 2 AB (dotterbolag)
till köpare Pecunia i Borås AB. Aktierna skall av köparen Pecunia i Borås AB tillträdas den 1 april 2016.
Likviditeten i bolaget är fortsatt god vilket gör att vi har en god beredskap inför framtiden satsningar.
Under 2016 budgeterar bolaget att redovisa ett positivt rörelseresultat.
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NYCKELTAL
Redovisade i tusental kronor.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

STORLEK
Omsättning
Balansomslutning
Antal anställda

23 764
97 897
0

23 049
135 612
0

25 515
129 308
0

20 330
155 485
0

15 787
244 525
0

32 291
227 938
0

BETALNINGSFÖRMÅGA
Kassalikviditet

10%

9%

6%

12%

6%

2%

ÖVERLEVNADSFÖRMÅGA
Soliditet

52%

37%

40%

35%

23%

27%

LÖNSAMHET
Resultat efter finansiella poster
Räntabilitet på totalt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Resultatmarginal

298%
10%
16%
333%

54%
4%
8%
76%

101%
5%
9%
143%

39%
4%
9%
52%

30%
2%
6%
42%

339%
6%
18%
413%

EFFEKTIVITET
Kapitalets omsättningshastighet

3%

5%

3%

8%

5%

1%

3
26 288 m²
149 m²

3
26 288 m²
69 m²

4
26 423 m²
145 m²

4
26 393 m²
664 m²

4
28 035 m²
857 m²

4
28 035 m²
582 m²

Ekonomiska nyckeltal

Övriga nyckeltal
Antal fastigheter
Antal kvadratmeter lokalyta
- varav outhyrt vid årets utgång

* Jämförelsetalen för år 2010-2012 har inte räknats om enligt K3.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

50 245 466 kr
1 501 671 kr
51 747 137 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras
Koncernbidrag har lämnats med 5 mnkr.

51 747 137 kr

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra
sina förpliktelser på lång och kort sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar. Det
föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn tagen till vad som anförts i
ABL 17 kap 3§ 2-3 st (försiktighetsregeln).
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING (tkr)

NOT
2015

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

1
2

2014

26 755
5 536

13 893
1 894

32 291

15 787

3

-11 674

-7 090

4

-6 837

-3 895

13 780

4 802

11
-2 445

6
-1 393

11 346

3 415

-9 335

-1 431

2 011

1 984

-509

-437

1 502

1 547

Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

12

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

14

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

5

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING (tkr)

NOT
2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos Borås stad
Fordringar hos koncernbolag
Övriga fordringar
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

6
7

137 836
57 436
195 272

143 347
61 130
204 477

8

29 324
224 596

28 524
233 001

658
36
1 519
2
969

155
5 184
1 350
3 740
969

158
3 342

126
11 524

3 342

11 524

227 938

244 525

13

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING (tkr)

NOT
2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 250 aktier)
Reservfond

10
2 250
500
2 750

2 250
500
2 750

50 245
1 502
51 747
54 497

48 698
1 547
50 245
52 995

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond tax 2014
Avskrivning över plan inventarier

179
9 549

179
4 224

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld

3 238

2 791

8 345
141 780
6 569
186
1 056

3 104
156 517
2 056
15 195
33

2 539
160 475

7 431
184 336

227 938

244 525

STÄLLDA PANTER

Inga

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

Inga

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skulder till Borås Stad
Koncernkonto Borås Stad
Skuld till koncernbolag
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9

11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
2015
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Betald inkomstskatt

2014

11 346
9 518
-62

3 415
3 895
-118

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

20 802

7 192

8 182
-9 124
19 860

569
8 856
16 617

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-800
-314
-1 114

0
-93 386
-93 386

Finansieringsverksamheten
Upptagna/lösta lån
Lämnade/erhållna koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-14 737
-4 010
-18 747

77 119
-350
76 769

0
0
0

0
0
0

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
2015
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Av- och nedskrivningar av tillgångar

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
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2014

11
-2 445

6
-1 393

2 681
6 837
9 518

3 895
3 895

0

0

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER (tkr)
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna
har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde
om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens
anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut,
skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika
komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning
påbörjas är den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella
anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Mark
Markanläggning
Stomme
Tak
Fasad
Inre ytskikt
Installationer
Hyresgästanpassningar

Nyttjandeperiod
20 år
60 år
40 år
40 år
30 år
25 år
Hyreskontraktets löptid
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Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid
utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller
förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller
realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent
tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller
övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon
indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är
möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och
som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är
direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell
marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För
att beräkna de framtida kassaflödena har företaget använt budget och prognoser för de
kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre
värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den
kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning har omedelbart
kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning
återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade
värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle
fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under
tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
Andelar i koncernföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas
som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som
en följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa
uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen
på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen.
När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas
för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli
ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen
när det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen
och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
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Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal.
Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden,
såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta
över tiden.
Leasegivare
Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden, såvida
inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till
objektet minskar över tiden.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas inflyta.
Uppskjuten skatt
Bolaget tillämpar BFN 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år.
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Beloppen beräknas baserade på hur temporära skillnader förväntas bli utjämnade och
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade
på balansdagen. Temporära skillnader i form av obeskattade reserver redovisas inklusive
uppskjuten skatteskuld under rubriken obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar
avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottavdrag redovisas endast
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Intäkter
Intäkter utgörs av hyror. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt, vilket
innebär att förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. I bruttohyran ingår poster
avseende vidaredebiterade kostnader för t ex fastighetsskatt, el och värme.
Koncernuppgifter
Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterföretag till Borås Stadshus AB,
organisationsnummer 556547-5646, med säte i Borås.
Koncernredovisning upprättas ej med hänsyn till ÅRL 7 kap 2 §.
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kr avser 12,9% (11,6%) av inköpen
och 0% (0%) av försäljningen andra företag inom den koncern som företaget tillhör.
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Nyckeltal
Kassalikviditet:

Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Soliditet:

Justerat eget kapital/balansomslutning

Resultat efter
finansiella poster:

Resultat efter finansiella poster/omsättningstillgångar

Räntabilitet på totalt kapital:

Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/balansomslutning

Räntabilitet på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital

Resultatmarginal:

Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/omsättningstillgångar

Kapitalets
omsättningshastighet:

Omsättningstillgångar/balansomslutning

Finansiella instrument
Bolagen värderar finansiella instrument till anskaffningsvärdet enligt kap 11 BFNAR 2012:1
Ränteswappar
Avtal om en så kallad ränteswapp skyddar mot ränteförändringar. Genom säkringen erhålls
en fast ränta och det är denna ränta som redovisas som räntekostnad i resultaträkningen.
Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrumentet redovisas inte givet att kraven för
säkringsredovisning uppfylls.
Säkrad risk
Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av
förändringar i basräntan (STIBOR 3 månader).
Säkrad post
Framtida betalningar av rörlig ränta hänförlig till befintlig skuld.
Den ränterisk som säkras definieras som en referensränta. Den referensränta som avses är
STIBOR 3 månader. Säkringsredovisningen kan avslutas av två huvudsakliga skäl:
* Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, löses eller avslutas på annat liknande sätt.
* Säkringen inte längre uppfyller kraven på säkringsredovisning.
Resultateffekter som uppkommer när säkringen upphör redovisas i resultaträkningen.
Marknadsvärdering av ingångna ränteswappar per balansdagen sker av det kreditinstitut
som har ställt ut ränteswappen. (Se not 10). Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och
marknadsvärdet tas inte in i resultaträkningen då säkringsredovisning tillämpas.
Bolaget bedömer säkringsförhållandets effektivitet per balansdagen. Säkringsförhållandet
anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga
villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten
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Not 1

Hyresintäkternas fördelning per fastighet:

Borås:
Vulkanus 16
Hästen 3
Ryavallen 5
Övrigt
Totalt:

Not 2

Totalhyra

2015
Hyresbortfall

16 535
5 601
4 963
413
27 512

573
184
0
0
757

Netto
15 962
5 417
4 963
413
26 755

Totalhyra
13 006
5 599
4 925
350
23 880

2014
Hyresbortfall
9 606
382
0
0
9 988

Övriga förvaltningsintäkter per fastighet

Borås Vulkanus 16
Borås Hästen 3
Borås Ryavallen 5
Hyresgästanpassningar, övrigt
Totalt:

2015
823
226
447
4 040
5 536

2014
899
277
472
246
1 894

Förvaltningsintäkter avser debiterade kostnader för uppvärmning samt fastighetsskatt. Värme i
fastigheten Vulkanus 16 ingår i hyran och redovisas därför inte separat.

Not 3

Övriga externa kostnader
2015
Material och tjänster
Underhållskostnader
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Fastighetsskatt
Övriga externa kostnader
Summa

2014

4 351
4 377
1 220
1 028
608
90
11 674

2 636
2 033
658
1 068
608
88
7 090

Styrelsearvoden och arvode till revisorer
Ersättningar till styrelsen 2015 uppgår till 102 tkr (95 tkr). Styrelsen har haft sex sammanträden
under 2015.

Ersättning till Deloitte AB och kommunrevisionen.
2015
Revisionsarvode
Revisionsarvode Kommunrevision
Övriga uppdrag
Summa

2014
40

22

22
0
62

20
0
42

Könsfördelning inom företagsledning
Företagets styrelse består av 5 personer varav 20% är kvinnor.
Inga anställda har funnits i bolaget under året. Genom ett avtal tillhandahåller och fakturerar
Lokalförsörjningsnämnden Borås Stad verkställande direktör, administration och
teknisk förvaltning.
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Netto
3 400
5 217
4 925
350
13 893

Not 4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2015
Inventarier
Byggnader avskrivningar
Markanläggningar
Summa

Not 5

2014

2 695
4 091
51
6 837

976
2 869
51
3 895

Skatt på årets resultat
2015
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

2014
62
447
509

0
437
437

2011

1984

442

436

-1
6
447

1
-1
437

62
509

0
437

Avstämning årets skattekostnad
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad med skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej skattepliktiga
intäkter
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Summa
Justering som redovisas innevarande år
avseende tidigare års aktuella skatt
Årets redovisade skattkostnad

Not 6

Byggnader och mark
2015-12-31
Ingående ack. anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Omklassificering
Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

2014-12-31

213 893
0
-1 369
212 524

177 691
36 202
0
213 893

70 546
4 142
74 688

67 626
2 919
70 546

137 836

143 347

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Redovisat värde
Verkligt värde

2015-12-31

2014-12-31

137 836

143 347

417 000

259 000

Beräkning av verkligt värde
Marknadsvärdering 2015-12-17 av IBAB: fastigheter utförd av en oberoende värderingsman.
Bolaget har utfört en egen marknadsvärdering för år 2014 med egna justeringar för
fastigheterna med grund marknadsvärdering utförd av en oberoende värderingsman 2012-09-12.
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Taxeringsvärden

2015-12-31
Byggnader
Mark

Not 7

47 353
15 786

47 353
15 786

Inventarier
2015-12-31

Not 8

2014-12-31

2014-12-31

Ingående ack. anskaffningsvärde
Omklassificering
Nyanskaffningar
Utgående ack. anskaffningsvärde

90 676
-1 315
314
89 675

33 491
0
57 185
90 676

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

29 545
2 694
32 239

28 570
976
29 545

Redovisat värde

57 436

61 130

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag:
Industribyggnader i Borås 2 AB org.nr 556737-5026
Eolus 6 AB org.nr 559009-9965

Org.nr
556737-5026
559009-9965
Summa

Kapitalandel
100%
100%

Röstandel
100%
100%

Org.nr
556737-5026
559009-9965

Säte
Borås
Borås

Eget kapital
1 546
870

Antal andelar Bokfört värde
1000
28 524
1000
800
29 324
Resultat
43
70

Villkorat aktieägartillskott har under räkenskapsåret lämnats med 700 tkr till Eolus 6 AB.
Årets förändring
Ingående balans
Inköp
Aktieägartillskott
Utgående balans

Not 9

Bokfört värde
28 524
100
700
29 324

Koncernkonto Borås Stad

2015-12-31
Beviljad outnyttjad kredit
Skuld
Summa

36 220
141 780
178 000
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2014-12-31
29 483
156 517
186 000

Marknadsvärde på utestående ränteswappar per 2015-12-31

Affärsdag
2013-04-10
2013-04-10
2011-08-15
2011-08-15
2014-09-03
2014-09-03
Summa

Not 10

Föregående
Marknadsvärde i
konverterings Konverterings Aktuell volym Aktuell ränta i
tkr per
2015-12-31
datum
datum
i tkr
procent
2013-09-18
2020-09-18
-20 000
2,059
-1362
2013-09-18
2022-09-18
-20 000
2,213
-1464
2014-08-17
2016-08-17
-10 000
2,46
-188
-10 000
2,635
-700
2014-08-17
2018-08-17
2014-09-05
2017-09-05
-15 000
0,705
-238
-15 000
1,035
-391
2014-09-05
2019-09-05
-4343

Eget kapital
Aktiekapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

Not 11

Reservfond

2 250

500

2 250

500

50 245
1 502
51 747

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31
Förutbetalda hyresintäkter
Fastighetsskatt
Upplupna adm. och förvaltningskostnader
Totalt

Not 12

Fritt eget kapital

2014-12-31

1 588
608
343
2 539

5 591
608
1 232
7 431

Finansiella kostnader och intäkter
Av totala ränteintäkter avser 0 tkr (0 tkr) koncernbolag och av totala räntekostnader
avser 2 445 tkr (1 393 tkr) koncernbolag.

Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31
Förutbetalda försäkringskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Totalt

Not 14

104
54
158

2014-12-31
90
36
126

Bokslutsdispositioner
2015-12-31
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enl. plan inventarier
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Totalt

-5 325
1 519
-5 529
-9 335
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2014-12-31
-1 081
1 350
-1 700
-1 431

Not 15

Operationella leasingavtal - leasegivare
Företaget är leasegivare genom operationella leasingavtal avseende största delen lokaler
som hyrs ut till kunder. Summan av årets variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets
resultat uppgår till 26 755 tkr (13 893 tkr). Framtida minileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Framtida leasingavtal (hyreskontrakt)
förfaller enligt följande:
Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Totalt

2015

2014

26 166
100 945
86 912
214 023

13 372
101 919
108 531
223 822

Borås den 3 mars 2016

Magnus Johansson (S)
Ordförande

Björn Bergquist (M)
Vice Ordförande

Hasse Brännmar (S)
Styrelseledamot

Susanne Claesson (S)
Styrelseledamot

Lennart Malmerfors (KD)
Styrelseledamot

Lars Nordin
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2016

Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Industribyggnader i Borås 2 AB får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget som förvärvades 2011-08-01 är ett helägt dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB (IBAB)
org.nr 556080-0087, som i sin tur ägs av Borås Stadshus AB org.nr 556547-5646.
Bolaget har sitt säte i Borås.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ledamöter: ordförande Magnus Johansson (S) och vice ordförande Björn Bergquist (M).
Suppleant: Kjell Högström (S).

VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva uthyrning av fastigheter, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bolagets verksamhetsområde är inom Borås Stad. Bolaget har ingen egen personal.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och
ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Bolaget har avslutat en 27 mnkr investering för ombyggnad av fastigheten Borås Vinddraget 1 i Viared för
en ny hyresgäst som hyr från den 1 maj 2015. Finns ett 15 årigt hyresavtal med den nya hyresgästen
Västra Götalandsregionen Regionservice, Hjälpmedelcentralen i Borås.
Den 8 juni 2015 flyttade Hjälpmedelcentralen i Borås till nya lokaler på Viareds Industriområde.
Fastigheten Borås Vinddraget 1 på Bussgatan 4 är byggd i ett plan och är helt anpassad för de olika
verksamhetsgrenarna kundmottagning, lager, verkstad, kontor, expertkonsultation och leverans.
Här arbetar drygt sextio personer. Utomhus har man anlagt en optimerad övningsbana för rullstolar
där patienten kan träna manövrering över trottoarkanter och olika underlag som man möter i vardagen.
Industribyggnader i Borås AB (moderbolaget); Framställan försäljning av dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB
till Borås Stads, Komunfullmäktige för godkännande.
Kommunfullmäktige har den 28 januari 2016 godkänt Industribyggnader i Borås AB:s försäljning av aktier i dotterbolaget
Industribyggnader i Borås 2 AB, enlighet upprättad överlåtelseavtal.
FASTIGHETSBESTÅND
Vid utgången av 2015 ägde dotterbolaget fastigheter och företagscenter i ett område i Borås.

Borås Vinddraget 1

Bussgatan 4

Totalyta

Varav outhyrt
per 2015-12-31

5 360 m²

0 m²

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR
Många olika tillgänglighetsanpassningar genomfördes under projektet ombyggnad av Borås Vinddraget 1
till exempel kontrastmarkeringar kring dörrar, undvika trösklar och frittöppningsmått dörrar.
MILJÖREDOVISNING
Bolaget har driftoptimerat Borås Vinddraget 1.
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FÖRVÄNTNINGAR OM FRAMTIDEN
Under år 2016 budgeterar bolaget att redovisa ett positivt rörelseresultat.
Säljare Industribyggnader i Borås AB (moderbolag) av aktierna i Industribyggnader i Borås 2 AB (dotterbolag)
till köpare Pecunia i Borås AB. Aktierna skall av köparen Pecunia i Borås AB tillträdas den 1 april 2016.
NYCKELTAL
Redovisade i tusental kronor.
Ekonomiska nyckeltal

2011-05-01 2011-12-31

STORLEK
Omsättning
Balansomslutning
Antal anställda

2012-01-01 2012-12-31

1 369
6 385
0

2013-01-01 2013-12-31

3 146
5 052
0

2 983
7 818
0

2014-01-01 2014-12-31

2 980
8 092
0

2015-01-01 2015-12-31

3 360
30 198
0

BETALNINGSFÖRMÅGA
Kassalikviditet

48%

44%

70%

25%

2%

ÖVERLEVNADSFÖRMÅGA
Soliditet

21%

27%

18%

18%

5%

LÖNSAMHET
Resultat efter finansiella poster
Räntabilitet på totalt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Resultatmarginal

44%
18%
79%
48%

163%
53%
197%
164%

59%
34%
192%
60%

86%
17%
98%
86%

259%
6%
108%
263%

EFFEKTIVITET
Kapitalets omsättningshastighet

38%

32%

57%

20%

2%

1
5.360 m²
0 m²

1
5.360 m²
0 m²

1
5.360 m²
0 m²

1
5.360 m²
0 m²

1
5.360 m²
0 m²

Övriga nyckeltal
Antal fastigheter
Antal kvadratmeter lokalyta
- varav outhyrt vid årets utgång

* Jämförelsetalen för år 2011-2012 har inte räknats om enligt K3.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

1 330 828 kr
114 931 kr
1 445 759 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras
Koncernbidrag har lämnats med 1 518 635 kr till Industribyggnader i Borås AB.

1 445 759 kr

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra
sina förpliktelser på lång och kort sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar. Det
föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn tagen till vad som anförts i
ABL 17 kap 3§ 2-3 st (försiktighetsregeln).
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING (tkr)

NOT
2015

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

1
2

2014

2 893
467

2 841
139

3 360

2 980

3

-1 028

-1 498

4

-644

-81

1 688

1 401

5
-28

6
-2

1 665

1 404

-1 519

-1 350

146

54

-31

-11

115

43

Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

11

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Lämnat koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

5

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING (tkr)

NOT
2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Övriga fordringar
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

6
7

12

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
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18 296
11 258
29 554

6 456
0
6 456

463
7
164
10

0
1 085
526
25

644

1 636

644

1 636

30 198

8 092

BALANSRÄKNING (tkr)

NOT
2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)

9
100
100

100
100

1 331
115
1 446
1 546

1 288
43
1 331
1 431

53

22

0
26 344
1 605
0

7
324
1 419
4 750

47

1

603
28 599

138
6 639

30 198

8 092

STÄLLDA SÄKERHETER

Inga

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

Inga

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skulder till Borås Stad
Koncernkonto Borås Stad
Skuld till koncernbolag
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

8

10

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER (tkr)
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna
har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde
om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens
anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut,
skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika
komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning
påbörjas är den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella
anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Mark
Markanläggning
Stomme
Tak
Fasad
Inre ytskikt
Installationer
Hyresgästanpassningar

Nyttjandeperiod
20 år
60 år
40 år
40 år
30 år
25 år
Hyreskontraktets löptid

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid
utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller
förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller
realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent
tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller
övrig rörelsekostnad.
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Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon
indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är
möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och
som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är
direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell
marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För
att beräkna de framtida kassaflödena har företaget använt budget och prognoser för de
kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre
värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den
kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning har omedelbart
kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning
återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade
värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle
fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under
tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som
en följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa
uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen
på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen.
När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas
för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli
ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen
när det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen
och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
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Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal.
Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden,
såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta
över tiden.
Leasegivare
Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden, såvida
inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till
objektet minskar över tiden.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas inflyta.
Uppskjuten skatt
Bolaget tillämpar BFN 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år.
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Beloppen beräknas baserade på hur temporära skillnader förväntas bli utjämnade och
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade
på balansdagen. Temporära skillnader i form av obeskattade reserver redovisas inklusive
uppskjuten skatteskuld under rubriken obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar
avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottavdrag redovisas endast
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Intäkter
Intäkter utgörs av hyror. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt, vilket
innebär att förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. I bruttohyran ingår poster
avseende vidaredebiterade kostnader för t ex fastighetsskatt, el och värme.
Koncernuppgifter
Industribyggnader i Borås 2 AB är ett helägt dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB,
organisationsnummer 556080-0087, med säte i Borås.
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kr avser 22,5% (16%) av inköpen
och 0% (0%) av försäljningen andra företag inom den koncern som företaget tillhör.
Nyckeltal
Kassalikviditet:

Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Soliditet:

Justerat eget kapital/balansomslutning

Resultat efter
finansiella poster:

Resultat efter finansiella poster/omsättningstillgångar

Räntabilitet på totalt kapital:

Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/balansomslutning

Räntabilitet på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital

Resultatmarginal:

Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/omsättningstillgångar

Kapitalets
omsättningshastighet:

Omsättningstillgångar/balansomslutning
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Not 1

Hyresintäkternas fördelning:

Borås
Vinddraget 1

Not 2

2015
Totalhyra
Hyresbortfall
2893
0

2014
Totalhyra
Hyresbortfall
2841
0

Övriga förvaltningsintäkter per fastighet

Borås Vinddraget 1
Totalt:

Not 3

Netto
2893

2015
467
467

2014
139
139

2015

2014

Övriga externa kostnader

Material och tjänster
Underhållskostnader
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Fastighetsskatt
Summa

376
156
147
261
88
1 028

200
1 092
26
92
88
1 498

Styrelsearvoden och arvode till revisorer
Ersättningar till styrelsen 2015 uppgår till 2 tkr (2 tkr). Styrelsen har haft sex sammanträden
under 2015.
Ersättning till Deloitte AB
2015
Revisionsarvode
Summa

2014
14
14

16
16

Könsfördelning inom företagsledning
Företagets styrelse består av 2 personer varav 0% är kvinnor.
Inga anställda har funnits i bolaget under 2015-01-01 - 2015-12-31.

Not 4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2015
Inventarier
Byggnader
Markanläggningar
Summa

271
281
92
644
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2014
81
81

Netto
2841

Not 5

Skatt på årets resultat
2015

2014
0
31
31

0
11
11

146

54

Skatt beräknad med skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej skattepliktiga
intäkter
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Summa

32

12

-1
0
31

0
-1
11

Årets redovisade skattkostnad

31

11

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Avstämning årets skattekostnad
Redovisat resultat före skatt

Not 6

Byggnader och mark
2015-12-31
Ingående ack. anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Fastigheter under byggnation
Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

2014-12-31

7 291
12 213
0
19 504

4 095
0
3 196
7 291

835
373
1 208

754
81
835

18 296

6 456

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

2015-12-31
Redovisat värde
Verkligt värde

2014-12-31

18 296

6 456

56 000

32 000

Beräkning av verkligt värde
Marknadsvärdering i samband med försäljning samt köpeavtal 2015-11-12 av bolagets fastighet.
Bolaget har utfört en egen marknadsvärdering för år 2014 med egna justeringar för
fastigheterna med grund marknadsvärdering utförd av en oberoende värderingsman 2012-09-12.

Taxeringsvärden
2015-12-31
Byggnader
Mark

13 072
4 546
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2014-12-31
13 072
4 546

Not 7

Inventarier
2015-12-31
Ingående ack. anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Utgående ack. anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Not 8

2014-12-31

0
11 529
11 529

0
0
0

0
271
271

0
0
0

11 258

0

Koncernkonto Borås Stad
2015-12-31
Beviljad outnyttjad kredit
Skuld
Summa

2014-12-31

8 656
26 344
35 000

3 676
324
4 000

Beviljad kreditlimit på koncernkonto 35 000 tkr (4 000 tkr).

Not 9

Eget kapital
Aktiekapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

Not 10

Reservfond

1 331
115
1 446

100

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31
Förutbetalda hyresintäkter
Fastighetsskatt
Upplupna räntekostnader
Upplupna adm. och förvaltningskostnader
Totalt

Not 11

Fritt eget kapital

100

2014-12-31

371
88
0
144
603

0
88
0
50
138

Finansiella kostnader och intäkter
Av totala ränteintäkter avser 0 tkr (3 tkr) koncernbolag och av totala räntekostnader
avser 28 tkr (2 tkr) koncernbolag.

Not 12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31
Övriga förutbetalda kostnader
Totalt

10
10
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2014-12-31
25
25

Not 13

Operationella leasingavtal - leasegivare
Företaget är leasegivare genom operationella leasingavtal avseende största delen lokaler
som hyrs ut till kunder. Summan av årets variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets
resultat uppgår till 2 893 tkr (2 841 tkr). Framtida minileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
Framtida leasingavtal (hyreskontrakt)
förfaller enligt följande:
Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Totalt

2015
2 894
17 362
40 511
60 767

2014
2 841
14 667
42 000
59 508

Borås den 3 mars 2016

Magnus Johansson (S)
Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Björn Bergquist (M)
Vice Ordförande

2016

Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor
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Lars Nordin
Verkställande direktör

ÅRSREDOVISNING
FÖR

EOLUS 6 AB
ORGANISATIONSNUMMER 559009-9965

RÄKENSKAPSÅRET 2015-04-08 - 2015-12-31

Redovisningen omfattar

Sid

- Förvaltningsberättelse

2

- Resultaträkning

4

- Balansräkning

5

- Redovisningsprinciper och Noter

7

- Underskrifter

13
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Eolus 6 AB får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2015-04-08 - 2015-12-31, som är bolagets första räkenskapsår.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget som registrerades 2015-04-08 är ett helägt dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB (IBAB)
org.nr 556080-0087, som i sin tur ägs av Borås Stadshus AB org.nr 556547-5646.
Bolaget har sitt säte i Borås.
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ledamöter: ordförande Magnus Johansson (S) och vice ordförande Björn Bergquist (M).
Suppleant: Kjell Högström (S).
VERKSAMHET
Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut och förvalta fastigheten Borås Eolus 6.
Bolagets verksamhetsområde är inom Borås Stad. Bolaget har ingen egen personal.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och
ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
IBAB har bildat ett nytt dotterbolag, Eolus 6 AB, som är anpassat för Borås Kongresshus AB.
Eolus 6 AB har köpt fastigheten Borås Eolus 6 för 15,3 miljoner kronor av Borås Stad den 1 juli 2015.
IBAB har fått uppdrag av Kommunfullmäktige att bygga ett nytt kongresshus och i uppdraget ligger också
att bilda ett dotterbolag. Fastighetsbolaget kommer inte att driva någon verksamhet utan endast hyra ut till
en hyresgäst, Borås Kongresshus AB som i sin tur är dotterbolag till BoråsBorås TME AB.
Upphandling av entreprenör är klar och styrelsen har tagit beslut att genomföra projektet enligt budgeterade
210 miljoner kronor.
Borås kommun övertog fastigheten Borås Eolus 6 (Folkets Hus) från Högskolans Studentkår för tre år sedan.
Det är en speciell byggnad med ett stort behov av förnyelse. Fastigheten är nedgången och installationer och
system som är installerade från begynnelsen uppfyller inte dagens krav. Då det finns behov av ett centralt
beläget möteshus i Borås bestämdes att låta fastigheten fortsätta att vara en mötesplats. Det visade sig också
att läges- och kostnadsmässigt finns det få alternativ som konkurrerar. Borås Kongresshus blir beläget
i direkt anknytning till Simonsland, Högskolan och på gångavstånd till hotell med mera. Verksamheten i
huset kommer att ge plats för teater, musik, konserter, kongresser och kommer att bidra till en ökad möjlighet
för människor att mötas.
I samband med att mindre delar av detaljplanen nu justerats och att Trafikverket väntas
komma att presentera förslag för Götalandsbanans sträckning gör nu projektet paus.
FASTIGHETSBESTÅND
Vid utgången av 2015 ägde dotterbolaget fastigheter och företagscenter i ett område i Borås.
Exklusive Borås Eolus 6 outhyrt siffror pga. projekt Borås Kongresshus
Totalyta

Borås Eolus 6

Allégatan 2, 4 / Järnvägsgatan 2 /
Österlånggatan 1, 3 / Tryckerigatan 7
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8 042 m²

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR
Många olika tillgänglighetsanpassningar kommer att genomförs under projektet ombyggnad av Borås Eolus 6.
MILJÖREDOVISNING
Bolaget har Borås Stads Bra Miljöval för el.
FÖRVÄNTNINGAR OM FRAMTIDEN
Kongresshusprojektet har för närvarande tagit en paus i väntan på besked från Trafikverket om
Götalandsbanans sträckning. Eolus 6 AB senarelägger arbetet till augusti 2016 och invigning av nybygget sker
i slutet av 2017. Allt under förutsättning att Götalandsbanans sträckning inte påverkar det fortsatta arbetet.
Under år 2016 budgeterar bolaget att redovisa ett negativt rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader.
NYCKELTAL
Redovisade i tusental kronor.
Ekonomiska nyckeltal

2015-04-08 2015-12-31

STORLEK
Omsättning
Balansomslutning
Antal anställda

772
17 925
0

BETALNINGSFÖRMÅGA
Kassalikviditet

10%

ÖVERLEVNADSFÖRMÅGA
Soliditet

5%

LÖNSAMHET
Resultat efter finansiella poster
Räntabilitet på totalt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Resultatmarginal

-28%
-2%
-53%
-25%

EFFEKTIVITET
Kapitalets omsättningshastighet

9%

Övriga nyckeltal
Antal fastigheter
Antal kvadratmeter lokalyta
- varav outhyrt vid årets utgång

1
8 042 m²

Exklusive Borås Eolus 6 outhyrt siffror pga. projekt Borås Kongresshus

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

0 kr
59 215 kr
59 215 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras
Koncernbidrag har erhållits med 529 tkr från moderbolaget
Industribyggnader i Borås AB.

59 215 kr

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING (tkr)

NOT
2015-04-08 2015-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

1
2

Summa intäkter

751
21
772

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3

-1 095

4

-96

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader

-419
10
-34

Resultat efter finansiella poster

-453

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag

529

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

76
5

ÅRETS RESULTAT

-17
59
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BALANSRÄKNING (tkr)

NOT
2015-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos Borås stad
Fordringar hos koncernbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

6

11

16 280
16 280

0
368
1 229
2
46
1 645

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 645

SUMMA TILLGÅNGAR

17 925
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BALANSRÄKNING (tkr)

NOT
2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)

8
100
100

Fritt eget kapital
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat

700
59
759
859

Summa eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skulder till Borås Stad
Koncernkonto Borås Stad
Skuld till koncernbolag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

5

7

9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

317
16 136
170
81
9
336
17 049
17 925

STÄLLDA SÄKERHETER

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER (tkr)
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna
har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde
om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens
anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut,
skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika
komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning
påbörjas är den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella
anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Mark
Markanläggning
Stomme
Tak
Fasad
Inre ytskikt
Installationer
Hyresgästanpassningar

Nyttjandeperiod
20 år
60 år
40 år
40 år
30 år
25 år
Hyreskontraktets löptid

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid
utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från
användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller
förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller
realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent
tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller
övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon
indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är
möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
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Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och
som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är
direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell
marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För
att beräkna de framtida kassaflödena har företaget använt budget och prognoser för de
kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre
värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den
kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning har omedelbart
kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning
återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade
värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle
fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under
tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som
en följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa
uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen
på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen.
När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas
för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli
ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen
när det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen
och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas inflyta.
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Uppskjuten skatt
Bolaget tillämpar BFN 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år.
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Beloppen beräknas baserade på hur temporära skillnader förväntas bli utjämnade och
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade
på balansdagen. Temporära skillnader i form av obeskattade reserver redovisas inklusive
uppskjuten skatteskuld under rubriken obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar
avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottavdrag redovisas endast
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Intäkter
Intäkter utgörs av hyror. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt, vilket
innebär att förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. I bruttohyran ingår poster
avseende vidaredebiterade kostnader för t ex fastighetsskatt, el och värme.
Koncernuppgifter
Eolus 6 AB är ett helägt dotterföretag till Industribyggnader i Borås AB,
organisationsnummer 556080-0087, med säte i Borås.
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kr avser 5,4% av inköpen
och 0% av försäljningen andra företag inom den koncern som företaget tillhör.

Nyckeltal
Kassalikviditet:

Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Soliditet:

Justerat eget kapital/balansomslutning

Resultat efter
finansiella poster:

Resultat efter finansiella poster/omsättningstillgångar

Räntabilitet på totalt kapital:

Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/balansomslutning

Räntabilitet på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital

Resultatmarginal:

Resultat efter finansiella poster + räntekostnader/omsättningstillgångar

Kapitalets
omsättningshastighet:

Omsättningstillgångar/balansomslutning
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Not 1

Hyresintäkternas fördelning:
2015-04-08 2015-12-31
Totalhyra
751

Borås Eolus 6

Not 2

Övriga förvaltningsintäkter per fastighet

Borås Eolus 6
Totalt:

Not 3

2015-04-08 2015-12-31
21
21

Övriga externa kostnader
2015-04-08 2015-12-31
Material och tjänster
Underhållskostnader
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Fastighetsskatt
Summa

626
38
109
228
94
1 095

Styrelsearvoden och arvode till revisorer
Ersättningar till styrelsen 2015 uppgår till 3 tkr. Styrelsen har haft fem sammanträden
under 2015.
Ersättning till Deloitte AB

2015-04-08 2015-12-31
Revisionsarvode
Summa

5
5

Könsfördelning inom företagsledning
Företagets styrelse består av 2 personer varav 0% är kvinnor.
Inga anställda har funnits i bolaget under 2015-04-08 - 2015-12-31.

Not 4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2015-04-08 2015-12-31
Byggnader
Summa

96
96
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Not 5

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

2015-04-08 2015-12-31
0
17
17

Avstämning årets skattekostnad

Not 6

Redovisat resultat före skatt

76

Skatt beräknad med skattesats (22 %)
Summa

17
17

Årets redovisade skattkostnad

17

Byggnader och mark
2015-12-31

Ingående ack. anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Utgående ack. anskaffningsvärde

0
16 376
16 376

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

0
96
96
16 280

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
2015-12-31

Redovisat värde
Verkligt värde

16 280
80 000

Beräkning av verkligt värde
Marknadsvärdering 2015-12-17 av Eolus 6 AB: fastighet utförd av en oberoende värderingsman.

Taxeringsvärden
2015-12-31

Byggnader
Mark

17 800
7 496
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Not 7

Koncernkonto Borås Stad
2015-12-31

Beviljad outnyttjad kredit
Skuld
Summa

20 864
16 136
37 000

Beviljad kreditlimit på koncernkonto 37 000 tkr.

Not 8

Eget kapital
Aktiekapital
Vid årets början
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Vid årets slut

Not 9

Reservfond

0

0

100

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31

Förutbetalda hyresintäkter
Fastighetsskatt
Upplupna adm. och förvaltningskostnader
Totalt

Not 10

149
94
93
336

Finansiella kostnader och intäkter
Av totala ränteintäkter avser 0 tkr koncernbolag och av totala räntekostnader
avser 34 tkr koncernbolag.

Sida 12 (13)

Fritt eget kapital
0
700
59
759

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31

Övriga förutbetalda kostnader
Totalt

46
46

Borås den 3 mars 2016

Magnus Johansson (S)
Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Björn Bergquist (M)
Vice Ordförande

2016

Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor
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Lars Nordin
Verkställande direktör
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VD har ordet
2015 var året då mycket hände.
Efter styrelsebeslut i december 2014 skickade bolaget in uppsägningen till Borås Stad av hyreskontraktet
gällande driften av Saltemads camping. Innebörden av detta var att campingen från årsskiftet 2016 skulle
ha knoppats av från Borås Djurpark AB. Efter utredning har Borås Stad kommit fram till att djurparksbolaget även under 2016 kommer att driva campingen.
Under vårvintern kom byggnationen av det nya entréhuset igång och efter en intensiv period stod byggnaden klar för att öppnas den 13:e juni. Detta blev ett stort lyft för hela entréområdet och funktionen av inpasserandet blev mycket lyckat. Nästa steg blev igångsättandet av gångbron som skall leda våra gäster från
entrén upp till savannen. Denna byggnation startade i oktober för att stå färdig under säsong 2016.
Bolagets utbildningsverksamhet ökar för varje år och har under 2015 slagit nytt rekord när det gäller elever
som utbildas i vår regi.
Restaurang och kioskverksamheten har under ett antal år haft svårigheter att leva upp till det högt ställda
målen. 2015 var året som verksamheten efter mycket arbete fick luft under vingarna och gjorde ett gott
resultat.
Vårt miljöengagemang fortsatte med oförminskad kraft vilket bl.a. resulterade i att vi vann första pris i
EcoOnline Award, vilket är en utmärkelse för en effektiv och säker kemikaliehantering.
Borås Djurpark AB tilldelades också Borås Stads interna miljöpris.

PUBLIKMÄSSIGT började säsongen bra

med en god besökstillströmning under
sportlovet. I maj månad fick vi dock en
svacka i antalet gäster. Detta hämtades
tillbaka under juni, juli och augusti, så slutresultatet landade på 258.800 besök, vilket
är i paritet med budget. Detta är en ökning
med 10.440 besök jämfört med 2014.
REPRODUKTIONEN bland våra djur har

varit god. Bl.a. har vi återigen fått en kull
gepardungar. Det var tio år sedan den
första geparden föddes i djurparken och
sedan dess har 28 ungar fötts och vuxit
upp för att sedan placeras i andra europeiska djurparker.
Bland de övriga arterna som reproducerat
sig kan nämnas, elandantilop, zebra, pingvin, bläsbock, flamingo, brunbjörn, visent

och älg samt flera av våra husdjursraser.
Vi har under året förflyttat djur från Borås
och samtidigt mottagit detsamma från
framför allt andra djurparker inom Europa.
Exempel på transfers är att två av våra
schimpanser har flyttat till Valencia, samtidigt som vi har fått två schimpanser från
Chester. Vi har skickat järvar till Skottland
och Belgien och fått strutsar och en gepard
från Danmark. Dessa förflyttningar görs
alltid på rekommendationer av respektive
artkoordinator.
DJURPARKENS NATURVÅRDSINSATSER

fortsätter med stöd till Cheetah Conservation Fund i Namibia. Denna organisation
har fått vårt stöd i 17 år. Andra organisationer och projekt som djurparken har donerat pengar till är, EAZA:s Ap Campaign, röd

panda genom Project
Forest Guardian
Program, Afrikanska
vildhundar genom
Painted dog Conservation, Save the
Rhino, Bomullshuvudtamarin genom
Proyecto Titi och två
projekt i området Mara North Conservancy
i Kenya. Dessa projekt är med inriktning på
att bistå åtgärder för att minska konflikten
mellan människa och lejon samt hindra den
illegala jakten på elefanter.
SALTEMADS CAMPING har haft en god

utveckling på antalet gästnätter som ökat
med 15.700 mot föregående år. Vi har
även i år haft möjlighet att hyra ut ett antal
stugor till migrationsverket, detta med en
början i mitten av september. Det har känts
extra bra då flyktingströmmen till Sverige
har varit exceptionellt stor och behovet
enormt.

nens upplevelse av djurparksbesöket.
Tillsammans med en god djurhållning vilket
förhoppningsvis resulterar i en som alltid
bra reproduktion från de flesta av våra
arter, tror jag 2016 kan bli något mycket
speciellt.

BOLAGETS PERSONALSTYRKA har

under verksamhetsåret uppgått till 271
personer med olika tjänstgöringsgrader.
Av dessa har 53 personer en tillsvidareanställning.

ETT STORT TACK till alla medarbetare som

gjort det gångna året till ett framgångsrikt
år, då vi både resultat- och publikmässigt
lyckades vända en nedåtgående trend.

FÖRVÄNTNINGARNA PÅ 2016 är stora

med ett färdigställande av den spektakulära bron som kommer ringla sig från
entrén upp till savannen och med detta bli
ett landmärke för djurparken. Vi påbörjar
arbetet med att rusta upp och förbättra
barnens zoo, vilken är en viktig del i bar-
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Årsredovisning 2015
Borås Djurpark AB
556073-0359
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för
Borås Djurpark AB för verksamhetsåret 2015.01.01 - 2015.12.31.

Förvaltningsberättelse
INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Borås Djurpark AB bildades 1 januari 1991. Borås Djurpark AB:s verksamhet består av att driva Djurparken och
Saltemads Campingplats. Anläggningen Saltemads Camping arrenderas av Borås Stad.
STYRELSE

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie

Suppleanter

Andreas Ekström (s) ordförande

Linnea Boström (s)

Liz Odqvist (s)

Anette Molarin (s)

Adam Löberg (s)

Kristina Ramsälv Waldenström (mp)

Urban Svenkvist (m) vice ordförande

Hanna Cerny (l)

Bengt Belfrage (c)

Karl-Gustav Drotz (kd)

Monica Rehn, personalrepresentant

Johanna Winberg, personalrepresentant

Karl-Arne Stern, personalrepresentant

Irja Tauru, personalrepresentant

Under året har 5 protokollförda styrelsemöten hållits.
Styrelsens säte: Borås
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
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Väsentliga händelser under året
NETTOOMSÄTTNINGEN blev 7,1 miljoner

DET FÖRBÄTTRADE RESULTATET beror

VI FÖRÄNDRADE placeringen av vår buffé

kr högre jämfört med föregående år. Djurparkens intäkter ökade med 4,4 miljoner och
Saltemads ökade med 2,7 miljoner kronor.

främst på att det budgeterade besöksantalet
uppnåddes samt ökningen av gästnätter på
Saltemad.

i Savannrestaurangen där vi numer även serverar en barnbuffé.

ANTALET BESÖKARE i djurparken har un-

BORÅS DJURPARK blev miljödiplomerade

der året varit 258 800. Det innebär en ökning med 10 440 besök mot föregående år.
Försäljningen av säsongskortet ”lejonkortet”
minskade dock med 1 700 kort.

för tredje året i rad. Detta efter den årliga
revideringen. Ett led i detta arbete är att restaurangerna erbjuder delar av menyn som är
KRAV och ekologiskt odlade. Maten är i möjligaste mån också gluten och laktosfri samt
fri från palmolja.

UNDER NÅGRA VECKOR i juli serverade vi

FÖRSÄLJNINGEN i restauranger och kios-

ker hade också en högre omsättning på ca
5% jämfört med fjolåret.
UNDERVISNINGSAVDELNINGEN fortsät-

ter att växa med fler elever som utbildas i
djurparkens regi.

fler gästnätter än föregående år. Boendepaketen, onlinebokningen, och att Migrationsverket hyrt fler platser i år är de främsta
faktorerna.

VI HADE KVÄLLSÖPPET en dag under

O-ringen veckan, men tyvärr lockade det
inte så många besökare.

VIDARE VANN VI Borås Stads miljöpris

samt EcoOnlines (dokumentation av vår kemikaliehantering) första pris som bästa användare bland ca 800 företag i Sverige.

SKULPTUREN i rondellen vid infarten till

djurparken invigdes under hösten.
DEN STÖRSTA PUBLIKDAGEN blev som

park första pris i Borås Tidnings annonstävling ”Röda Tråden”.

vanligt Elfsborgsdagen, som i år samlade
11 600 människor.
YMER arrangerade sin årliga zoorientering

NYHETER FÖR ÅRET var att vårt nya entré-

hus stod klart för invigning i mitten av juni.

inne i djurparken vilket drog ca 3 300 löpare
och funktionärer.

BOLAGETS RESULTAT efter finansiella pos-

NYA LEKPLATSEN vid björnanläggningen

ETT STORT ANTAL av djurparkens arter har

ter blev 3,0 miljoner bättre än vår ursprungliga budget för året.

kompletterades med nya lekredskap i naturmaterial.

under året fått tillökning, som t.ex. gepard,
flamingo, brunbjörn, humboldtpingvin, elandantilop, visent, afrikansk vildhund, zebra,
afrikansk dvärgget, älg, klövsjöfår, gotlandskanin och minigris.

Förväntad framtida utveckling
Vi står nu inför en av djurparkens största investeringar under år 2016. Då avslutas byggandet av bron från entrén upp till savannen och det
beräknas vara klart under säsongen 2016. Detta ger en bättre tillgänglighet i djurparken samt att vi hoppas på att det lockar fler besökare till
parken. För att kunna förnya och förbättra djuranläggningar och tillgodose myndigheternas djurskyddsförskrifter samt utveckla djurparken
som ett attraktivt turistmål har Borås Stad tillskrivits om utvidgande av område för djurparkens framtida verksamhet. En framtidsplan kommer
att färdigställas, där anläggningar kommer att presenteras som förslag på kommande investeringar.

Vad som kan påverka oss är Epizootier, negativ kritik mot djurparker i media och att verksamheten är känslig för olika typer av extremväder
som sol, värme och regn. Det är faktorer som kan påverka besöksantalet i djurparken.

Årsredovisning 2015

Målet för Borås Djurpark AB är att vara en attraktion i staden för både turister och kommuninvånare. Bolaget skall också förmedla information och kunskap om djur och natur samt öka
medvetenheten hos människor om behovet av naturvård.
DETTA SKALL SKE utifrån ett deltagande i

olika bevarandeprogram eller naturvårdsinsatser, både In-situ (i det vilda) och Ex-situ
(utanför det vilda). Djurparken utnyttjas i
undervisningssyfte utifrån ett holistiskt perspektiv på djur och naturvård.
UNDER 2015 har undervisning bedrivits

från förskolenivå till högskola. Den största
gruppen är fortfarande elever från naturbruksgymnasier. Denna elevkategori ökar
både med inköpta teorilektioner, studiebesök och praktikperioder. Stadens tre stadsdelar köper hela vårt skolpaket vilket innefattar både barnomsorg och grundskola.
ARBETET fortgår för att beakta miljöhänsyn

och kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering samt drift och underhåll. I och
med vår miljödiplomering har miljöhänsynen
blivit allt tydligare.

Borås Djurpark AB

står i att sprida information om CCF:s arbete
samt att ge ett ekonomiskt bidrag som kommer av insamlade medel från våra besökare
samt försäljning av vårt ”Gepardvatten”.

stöd till organisationen Cheetah Conservation Fund (CCF) i Namibia. Denna naturvårdsorganisation arbetar för att säkerställa
de vilda gepardernas framtid. Vårt stöd be-

Borås Djurpark AB

BOLAGET skall också erbjuda turister en

djurparksföreningen EAZA:s kampanj för
människoapor.

attraktiv camping. Saltemads camping är en
av Sveriges största Citycampingar och har
utifrån detta en stor betydelse för inresande under hela året. Campingen har även i år
fungerat som en viktig anläggning för Migrationsverket som under vår lågsäsong hyrt ett
antal stugor för sin verksamhet.

VI HAR ÄVEN bistått Save the Rhino Inter-

BOLAGETS FÖRRA STYRELSE beslutade i

nationals kamp mot tjuvjakten på noshörningar, Karen Blixen Camp i Masai Mara
området i Kenya med mobila inhägnader för
boskap som skydd mot rovdjur samt donerat
mindre gåvor till projekt för vildhundar, röd
panda och bomullshuvudtamariner. Arbetet
med att delta i de uppsatta avelsprogram
finns med som en ledstjärna i vårt avelsarbete. Detta sker i nationella och internationella
avelsprojekt.

december 2014 att säga upp hyreskontraktet för Saltemads camping. Detta löpte ut
sista december 2015. Ägaren Borås Stad har
under året utrett hur Saltemad skall drivas
och kommit fram till att Borås Djurpark AB
ska driva Saltemad även under år 2016. Hur
det kommer att se ut därefter är under fortsatt utredning.

BOLAGET STÖDJER också den europeiska

BORÅS DJURPARK är medlem i Svenska
VI HAR UNDER 2015 fortsatt att ge vårt

Risker och osäkerhetsfaktorer

8

Uppfyllande av Ägardirektivet

ONLINEBOKNINGEN för Saltemads cam-

ping blev klar i början av maj.

FÖR ANDRA ÅRET i rad vann Borås DjurBORÅS CAMPING SALTEMAD har i år haft

en grillbuffé vid Lionsparken.

Djurparksföreningen (SDF), European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), World
Association of Zoos and Aquariums (WAZA)
och
Conservation Breeding Specialist
Group (CBSG).

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget
har att verka inom.

Årsredovisning 2015
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Resultat och ställning

Borås Djurpark AB

Ägarförhållanden:
Borås Djurpark AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB 556547-5646 med säte i Borås.

Org.nr. 556073-0359
RESULTATRÄKNING

NOT

2015-01-01
– 2015-12-31

2014-01-01
– 2014-12-31

1, 4

59 546

52 432

59 546

52 432

Råvaror och förnödenheter

-4 771

-5 002

Handelsvaror

-3 614

-2 843

2, 3, 4

-21 448

-19 861

5

-33 025

-31 816

6

-5 731

-5 662

-68 589

-65 184

-9 043

-12 752

Flerårsöversikt
2015

(Belopp i tkr)

2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning

59 546

52 432

54 168

55 002

52 843

Resultat efter finansiella poster

-10 485

-14 406

-12 553

-10 586

-8 080

0

0

0

0

-1

Årets resultat

95 729

82 018

84 800

78 327

62 915

Kapitalets omsättningshastighet

0,62

0,64

0,64

0,70

0,84

Kassalikviditet

19%

26 %

25 %

27%

28%

Soliditet

3,0%

3,5 %

3,4%

4,3%

5,4%

68

73

68

72

67

Balansomslutning

Medeltal anställda

Nettoomsättning
RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Jämförelsetalen för år 2011-2012 har inte räknats om enligt K3.
RÖRELSERESULTAT

Borås Stad har förbundit sig att genom aktieägartillskott svara för att Borås Djurpark AB:s egna kapital vid varje
tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.
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RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Besöksstatistik
Borås Djurpark 2011–2015

Ränteintäkter, externt

8

2

13

Räntekostnader, Borås Stad

9

-1 444

-1 667

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-1 442

-1 654

-10 485

-14 406

10 709

14 522

224

116

-224

-116

0

0

300 000

Koncernbidrag, erhållna

10

285 200

RESULTAT FÖRE SKATT
258 200

250 000

258 800

258 700

Skatt på årets resultat

248 400

ÅRETS RESULTAT

11

200 000

150 000
2011

2012

2013

2014

2015

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogade står vinstmedel
Balanserat resultat
Årets resultat
Styrelsen föreslår att
vinsten disponeras så att
i ny räkning balanseras

890 979
270
891 249

891 249
891 249

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställning per bokslutsdagen samt bolagets finansiering
och kapitalanvändning under året hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys
jämte tillhörande noter.
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Org.nr. 556073-0359
BALANSRÄKNING

Org.nr. 556073-0359
NOT

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR

NOT

2015-12-31

2014-12-31

2 000

2 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Programvaror

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL
324

BUNDET EGET KAPITAL

271

324

Aktiekapital (20 000 aktier)

20 705

21 580

12

271

Djurparksanläggningar

13

Byggnader och markanläggningar

14

42 056

35 519

Inventarier, verktyg och installationer

15

3 633

3 703

Djur

16

0

0

Pågående nyanläggningar

17

11 304

1 578

77 698

62 380

77 969

62 704

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

20

Reservfond

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

10

10

2 010

2 010

890

890

FRITT EGET KAPITAL
Balanserad vinst
Årets resultat

1

SUMMA EGET KAPITAL

0

891

890

2 901

2 900

LÅNGFRISTIGA SKULDER
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lån från Borås Stad

21

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

12 364

13 436

12 364

13 436

64 849

58 386

VARULAGER
Handelsvaror
Råvaror och förnödenheter
SUMMA VARULAGER

1 351

1 502

607

650

1 958

2 152

KORTFRISTIGA SKULDER
Checkräkningskredit - skuld till Borås Stad

22

Leverantörsskulder
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

7 832

Skuld till koncernföretag
Kortfristig del lån Borås Stad

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordran Borås Stad
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
KASSA OCH BANK

12

19

1 418

410

10 709

14 538

96
1 072

Aktuell skatteskuld

350

0

Övriga skulder

877

383

734

618

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 034

4 807

0

271

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

80 464

65 682

1 736

11
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

95 729

82 018

STÄLLDA SÄKERHETER

Inga

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

Inga

842

995

15 439

16 843

363

319

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

17 760

19 314

SUMMA TILLGÅNGAR

95 729

82 018

Årsredovisning 2015

938

450
1 072
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KASSAFLÖDESANALYS, TKR

Org.nr. 556073-0359
2015

2014

-10 485

-14 406

5 731

5 694

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE
FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET

397

-116

-4 357

-8 828

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning (-)/minskning (+) av varulager
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

194

1

-2 696

1 113

7 986

503

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

5 484

1 617

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

1 127

-7 211

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1 873
1

-20 996

-2 250

14 522

12 064

5 391

-3 285

19 913

8 779

44

-682

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

319

1 001

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

363

319

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Erhållna koncernbidrag
Ökning (+) amortering (-) av lån
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
ÅRETS KASSAFLÖDE

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR
Djur värderas till anskaffningsvärde. I parken födda djur åsätts inget anskaffningsvärde.
Detta gäller även donerade djur inom avelsprojekt och djur som är här på avelslån.
KONCERNTILLHÖRIGHET
Närmast överordnat moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är
Borås Stadshus AB, organisationsnummer 556547-5646 med säte i Borås.
INTÄKTSREDOVISNING
Inkomsten redovisas till ett verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

-378
-20 996

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1.
Årsredovisning och koncernredovisning (K3):

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 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 ett tillförlitligt sätt.
Intäkter som inte härrör från den normala verksamheten klassificeras som övriga intäkter.

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGSPRINCIPER M.M.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Säkringsredovisning tillämpas. Som säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.
Säkringsförhållandets effektivitet bedöms varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten.
Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga
villkoren för antingen säkringsinstrument eller den säkrade posten.
Om väsentlig förändring sker, t ex att tillgångar säljs och krediter återbetalas, ska utestående derivatkontrakt
stängas så att förhållandet mellan säkrade poster och derivatkontrakt bedöms vara effektivt såväl avseende nominellt belopp, löptid samt räntebas.
Räntekupongerna på räntederivatet redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader
med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta. Effekten av en stängning av derivatkontrakt till följd av att
säkringsrelationen upphört resultatförs direkt och periodiseras inte.
REDOVISNING AV LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA (PENSIONER)
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda 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. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras
via KPA, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen
som förmånsbestämd.

SKATTEKOSTNADEN UTGÖRS AV SUMMAN AV AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad
förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar
bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar
redovisas framåtriktat.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de
finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip
alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla
temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga
överskott.Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Det redovisade värdet på uppskjutna
skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga
skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det
redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten
skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller
avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring
av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång
eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för
direkta försäljningskostnader och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som
uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig räntekostnad.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror

5 – 10 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Djurparksanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Djur

5 – 50 år
20 – 25 år
10 – 25 år
3 – 10 år
5 år

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader
samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT FÖR PERIODEN
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig
till transaktioner som redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget
kapital.
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar
den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med
hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet
av dessa utbetalningar. Där en del av eller hela beloppet som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt
av en tredje part ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att
den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.
Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskostnader. Den
valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beräknats.
FORDRINGAR, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp
varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
Avsättningar avseende utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av plats ska räknas in i tillgångens
anskaffningsvärde och skrivas av över nyttjandeperioden.
KONCERNBIDRAG
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
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NOT 1 NETTOOMSÄTTNING

2015

NOT 6 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015

2014

Borås Djurpark

46 721

42 358

Djurparksanläggningar

1 673

1 593

Borås Camping Saltemad

12 825

10 074

Byggnader och markanläggningar

2 994

2 911

59 546

52 432

Inventarier, verktyg och installationer

1 064

1 158

SUMMA

2014

Djur
NOT 2 ARVODE TILL REVISORER

2015

Deloitte AB

57

2014

SUMMA

0

0

5 731

5 662

0

Ernst & Young AB

18

80

NOT 7 RÖRELSERESULTAT

Borås Stad, Kommunrevisionen

23

18

Borås Camping Saltemad

1 062

-1 270

SUMMA

98

98

Borås Djurpark

-10 105

-11 482

SUMMA

-9 043

-12 752

NOT 3 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

2015

2014

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

1 111

1 015

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella
leasingavtal:
Skall betalas inom 1 år

1 108

721

880

250

Skall betalas inom 1 - 5 år

Företaget har leasingavtal som avser hyra av toalettmodul, högtalare och förstärkare för information till besökarna i djurparken, kaffemaskiner, vattenmaskiner, kortterminaler, kassasystem, digital TV information samt leasing
av några fordon.

NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER

2014

2015

2014

Ränteintäkter från koncernföretag

0

11

Övriga ränteintäkter

2

2

SUMMA

2

13

NOT 9 RÄNTEKOSTNADER

2015

2014

Räntekostnader till koncernföretag

1 442

1 667

Övriga räntekostnader
NOT 4 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

2015

SUMMA

2

0

1 444

1 667

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.
NOT 10 BOKSLUTSDISPOSITIONER
NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2015

2014

68

73

Män

30

33

Kvinnor

38

40

Kvinnor

1

3

Män

4

2

Kvinnor

3

Män

3
973

975

SKATTEEFFEKT AV:

773

579

(463)

(269)

Medeltal anställda
Fördelningen mellan könen:

FÖRDELNING LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE PER BALANSDAGEN
Styrelseledamöter
Företagetsledning inkl. VD

Erhållet koncernbidrag
SUMMA
NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2015

2014

10 709

14 522

10 709

14 522

2015

2014

Justering avseende tidigare år

224

116

SUMMA REDOVISAD SKATT

224

116

3

REDOVISAT RESULTAT FÖRE SKATT

224

116

3

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%):

224

116

Ej avdragsgill medlemsavgift 2014 / (2010-2013)

33

116

Skatt på föregående års resultat

25

0

160

0

STYRELSE OCH VD
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(-varav pensionskostnader)
ÖVRIGA ANSTÄLLDA
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(-varav pensionskostnader)

Skattemässig justering byggnader och mark
22 476

22 640

8 324

7 194

(1903)

(1452)

23 449

23 615

Bolagets räntekostnader till Borås Stad
2014-03-10-2014-09-30 enl. den s.k. ventilen
SUMMA

6

0

224

116

SAMTLIGA
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(-varav pensionskostnader)
SUMMA LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Statliga lönebidrag har reducerat personalkostnaderna med

9 097

7 773

(2366)

(1721)

32 546

31 388

386

372

Något avtal om avgångsvederlag för VD finns ej. Ömsesidig uppsägningstid om 12 månader gäller.
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NOT 12 PROGRAMVAROR
Ingående anskaffningsvärde

2015-12-31

2014-12-31

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2014-12-31

14 617

14 160

941

498

0

Ingående anskaffningsvärde

0

0

Årets anskaffning

Årets anskaffning

0

378

Årets försäljning

-452

-41

378

378

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

15 106

14 617

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

54

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

Ingående avskrivningar

53

54

Årets avskrivningar

107

54

Avskrivning årets försäljning
Utgående ackumulerade avskrivningar

REDOVISAT VÄRDE
NOT 13 DJURPARKSANLÄGGNINGAR
Ingående anskaffningsvärde

271

324

2015-12-31

2014-12-31

REDOVISAT VÄRDE
NOT 16 DJUR

46 738

46 738

Omklassificering

671

0

Utrangering

Årets anskaffning

127

0

47 536

46 738

25 158

23 565

1 673

1 593

Utgående ackumulerade avskrivningar

26 831

25 158

REDOVISAT VÄRDE

20 705

21 580

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

54 690

Omklassificering
Årets anskaffning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

0

0

9 531

486

64 707

55 176

19 657

16 746

Årets avskrivning

2 994

2 911

Utgående ackumulerade avskrivningar

22 651

19 657

REDOVISAT VÄRDE

42 056

35 519

Bolagets fastigheter klassas som specialenheter och är därmed inte åsatta något taxeringsvärde.

Årsredovisning 2015

Borås Djurpark AB

3 703

2015-12-31

2014-12-31

349

349

349

349

Årets avskrivningar

0

0

Avskrivning utrangering

0

0

349

349

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

2015-12-31

2014-12-31

1 578

689

10 397

889

Omklassificeringar

-671

0

VID ÅRETS SLUT

11 304

1 578

2015-12-31

2014-12-31

85

63

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Upplupna intäkter

Ingående avskrivning

3 633

Ingående avskrivningar

Årets anskaffning
2014-12-31

10 914

0

Vid årets början

55 176

-8

11 473

349

Beloppet har i sin helhet reducerat anskaffningskostnaden för dessa anläggningar.
2015-12-31

1 104

-452

349

Bolaget har totalt erhållit 16 430 tkr i kommunalt stöd för vissa djurparksanläggningar.

Ingående anskaffningsvärde

9 818

1 011

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

NOT 17 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

NOT 14 BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR

10 914

0

REDOVISAT VÄRDE

20

2015-12-31

378

Omklassificering

Försäkringar
Övrigt

NOT 19 KASSA OCH BANK

0

0

16

279

101

112

640

541

842

995

2015-12-31

2014-12-31

Kassamedel

215

223

Disponibla tillgodohavanden

148

96

363

319
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NOT 20 FÖRÄNDRING
AV EGET KAPITAL

Org.nr. 556073-0359

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

2 000

10

890

Ingående balans 2015-01-01

Totalt

0

2 900

1

ÅRETS RESULTAT
UTGÅENDE BALANS 2015-12-31

Borås den 29 februari 2016.

Årets
resultat

2 000

10

EJ ÅTERBETALADE VILLKORADE AKTIEÄGARTILLSKOTT

890

1

12 497
NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER

2 901

2015-12-31 2014-12-31
12 497

2015-12-31 2014-12-31

Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen
Skuld till Borås Stad

4 288

4 288

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skuld till Borås Stad

NOT 22 CHECKRÄKNINGSKREDIT - SKULD TILL BORÅS STAD

8 076

9 148

12 364

13 436

2015-12-31 2014-12-31
99 000

99 000

Kvarstående kredit

-34 151

-40 614

SKULD TILL BORÅS STAD

64 849

58 386

Beviljad kredit

Företaget innehar derivatkontrakt i form av ränteswappar. Det verkliga värdet för dessa derivat uppgår till ett totalt
belopp om 55 000 (55 000) Tkr.
NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna semesterlöner

1 566

1 609

263

327

Upplupna sociala avgifter

575

2 045

Förutbetalda intäkter
Övrigt

22

2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner

Årsredovisning 2015

921

90

1 709

736

5 034

4 807
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Borås Djurpark AB
- ett kommunalt bolag Box 502
501 13 Borås
Telefon: 033 – 35 32 70
Fax: 033 – 10 53 39
info@boraszoo.se
www.boraszoo.se
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BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning 2015 för Borås kommuns Parkerings AB
Styrelsen föreslås besluta:
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

20160309

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/SH0008 107
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160309/Svante Stomberg

Programområde: 1

Borås kommuns Parkerings AB
Stora kyrkogatan 12
503 31 Borås
tel 033-35 52 50
www.boras.se/parkering
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VD HAR ORDET
Ännu ett verksamhetsår har passerat för Borås kommuns Parkerings AB och vi ser tillbaka
på ett år som bjudit på såväl intressanta utmaningar för oss som arbetar här som en positiv
utveckling för företaget i stort.

Funktion och design
Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att vårt nya parkeringsdäck Kungsbron
blev ett lyckat projekt både i projekterings- och genomförandeprocesserna och i det
ekonomiska utfallet med en god beläggning i den färdiga anläggningen.
Extra positivt är det med de positiva röster som hörts om att byggnadens arkitektur, med
sina inslag av trä och glas, är en tillgång för närområdet.

Förändrade betalningsmönster
När det gäller betalningsstrukturen har vi sett en kraftig ökning av att parkeringsbiljetter
betalas via mobiltelefon samtidigt som betalning med mynt minskat i motsvarande omfattning. Det är glädjande att en allt större andel av våra kunder har hittat till denna moderna
betalningsmetod. Telefonbetalningar erbjuder en mycket större bekvämlighet och nytta för
våra kunder.

Miljöcertifiering
Vi kan också sträcka lite extra på oss efter att ha lyckats bli miljödiplomerade under året.
Det är ett målmedvetet och metodiskt arbete som ligger bakom och som resulterat i att
vi fått ett mer strukturerat miljötänkande i hela verksamheten. En stor och tydlig åtgärd
har även varit att vi bytt ut våra övervakningsfordon från fossilbränsledrivna bilar
till elbilar.

Gott resultat
Beläggningen på både tomtmarksparkeringar och gatumarksparkeringar
fortsätter att öka. Ökningen för tomtmarksparkeringarna kommer inom
alla produktområden det vill säga såväl för timparkering som för tillstånd
och hyrplatser.
Detta medför att vi kan visa på ett mycket gott ekonomiskt resultatet,
10,6 miljoner kronor efter finansiella poster, och vi kommer även i år att kunna
lämna ett bra koncernbidrag.
Borås i januari 2016
Lennart Johansson
Vd, Borås kommuns Parkerings AB
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På vårt kontor
finns de olika varianter
av p-automater som använts
i Borås under årens lopp.

PARKERINGSBOLAGET I KORTHET
Mål och uppgift
Parkeringsbolagets vill främja utvecklingen i Borås Stad
genom att tillhandahålla attraktiva parkeringslösningar med
god tillgänglighet för boende, arbetande och besökare.
Vår uppgift är att:
• Upprätthålla en smidigt fungerande parkeringsmiljö
med balans mellan gatumarksparkering och tomtmarksparkering.
• Utveckla Borås parkeringsmiljö med nya parkeringsanläggningar med fokus på begreppen närhet,
tillgänglighet och miljö.
• Medverka aktivt i den kommunala trafikutvecklingsprocessen.

kommunallagen fatta årliga beslut om verksamheten varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunen skall äga bolaget bland annat för att:
• Verka för goda parkeringslösningar i kommunen.
• Samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal
planering.
• Ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både
drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet.
• Genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot
enskilda fastighetsägare vad gäller parkeringsköp.

• I övervakningssammanhang med god serviceanda
främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

• Vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av
kommunala parkeringsprojekt genom att bland annat
uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen
regi som i samverkan med andra intressenter.

• Ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både
drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet.

Bolaget skall:

Ägardirektiv

• Samla och samordna de operativa verksamheterna
inom parkeringsområdet.

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet, underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står
i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och
ska följa av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
utfärdade direktiv.

Kommunens insyn i bolagets verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen kan när den så önskar själv eller genom
utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1 a §
4
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• Tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark.
• Medverka i den kommunala planeringsprocessen vad
gäller parkeringsfrågor.
• I sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och
parkering som kommunen fastställer.
• Verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och
förvaltning av parkeringsanläggningar.

Grundläggande principer för
bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma
organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av de kommunala ändamålen och syftet med
verksamheten.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att
åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som
utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den
totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger
fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför
i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

Våra verksamhetsområden
Tomtmarksparkeringar
Företaget arrenderar och äger sammanlagt 45 parkeringsanläggningar i centrala Borås. Karta och information om
antalet p-platser finns på sidorna 8 – 9.
P-avgifter och hyror
P-avgifterna var under året 2, 4, 6, 8, 10 och 20 kr/tim
inklusive moms. Hyror för platser på markparkeringarna
har varierat från 200 kr/mån till 500 kr/mån och i inomhusanläggningarna från 600 kr/mån till 800 kr/mån inklusive
moms. Kontrollavgift vid felparkering har varit 350 kronor.
Driftsuppdrag
Parkeringsbolaget sköter övervakning, service av biljettautomater och avgiftsadministration i Midasgaraget och
Midasterrassen, Vasallen, Borås Öfwre samt Peab Borås
Exploatering.
Övervakning
Övervakningen på tomtmark sker genom upphandling och
har under året utförts av Securitas.
Gatumarksparkeringar
Parkeringsbolaget övervakar samt sköter all drift och
administration av parkeringsavgifterna för Borås Stads
cirka 700 gatumarksparkeringar på uppdrag av Tekniska
förvaltningen. Ersättning för detta uppdrag har under året
varit 7,8 mkr.
Avgifter
Avgifterna på Borås Stads gatumarksparkeringar har
under året varit 2, 4, 6, 8, 15 och 20 kr/tim inklusive
moms. Felparkeringsavgiften har under året varit 350,
450 respektive 700 kronor beroende på typ av förseelse.
Parkeringsintäkterna på gatumark går direkt till Tekniska
förvaltningen och felparkeringsavgifterna går via Transportstyrelsen till Tekniska förvaltningen. Dessa ingår inte i
Parkeringsbolagets intäktsredovisning.
Parkeringsvakter
På uppdrag av Tekniska förvaltningen övervakar Parkeringsbolaget all Borås Stads gatumark. För detta uppdrag har
Parkeringsbolaget under året haft tio anställda parkeringsvakter. Övervakningen sker i samråd med Tekniska förvaltningen där Parkeringsbolagets roll är utförarens enligt
beslut i Kommunfullmäktige. För att löpande säkerställa en
hög kompetens på övervakningen jobbar vi systematiskt
och kontinuerligt med fortbildning av vakterna.
Årsredovisning 2015 – Borås kommuns Parkerings AB
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Underhåll och service
Parkeringsbolagets anläggningar håller generellt sett en
god standard och vi arbetar systematiskt utifrån en årligen
reviderad underhållsplan. Markrenhållningen inklusive
snöröjning och större drift- och underhållsarbeten utförs av
entreprenörer. Parkeringsbolagets serviceavdelning består
av en arbetsledare och två servicetekniker som förutom
service av parkeringsautomater och anläggningar tömmer
alla automater på mynt.
Myntbetalningen håller på att fasas ut till sommaren 2016.
När detta är genomfört kan resurser frigöras så att vissa
köpta underhållstjänster kan utföras i egen regi.
Kundtjänst
Kundtjänsten är en viktig och central funktion hos Parkeringsbolaget. Att vara tillgänglig för allmänheten när det
gäller parkeringsfrågor är en av kundtjänstens främsta
uppgifter. I kundtjänsten kan man även köpa parkeringstillstånd och träffa avtal om hyresplatser. Parkeringsövervakningen på tomtmark, som utförs av en extern entreprenör,
samt överklaganden av kontrollavgifter handläggs också
av kundtjänsten.

Viktiga händelser under 2015
1. Miljödiplomering
Under året har vi arbetat målmedvetet med företagets
miljöfrågor och skapat ett miljöledningssystem som
uppfyller de krav som ställs enligt Svensk Miljöbas.
Alla anställda har även genomgått en miljöutbildning.
Den 9 oktober 2015 blev vi miljödiplomerade.
En miljöfråga som vi arbetat aktivt med är att minska
koldioxidutsläppen. För att klara vårt övervakningsuppdrag
måste vi använda bil, men vi har bytt ut våra fordon och
har nu i stället två elbilar och en hybrid. Vid tjänsteresor
ska vårt förstahandsval alltid vara att åka kollektivt om
möjlighet finns. För att bidra till minskade koldioxidutsläpp
totalt sett i Borås ser vi också över möjligheten att införa
ytterligare p-ledningssystem för att minska söktrafiken.

6

Årsredovisning 2015 – Borås kommuns Parkerings AB

I övrigt medför vår verksamhet en relativt liten miljöpåverkan. Vi har ändå valt att förbättra det vi kan. Genom att
köpa in en sorteringsstation för avfall för sortering av
papper, plast, färgat glas, ofärgat glas, metallförpackningar
och returburkar har vi gjort det ännu lättare för medarbetarna att sortera rätt. Vi har även tagit fram en kemikalieförteckning med säkerhetsblad.
2. Kungsbrons parkeringsdäck
Den 1 juni 2015 invigde vi Kungsbrons parkeringsdäck
som ligger på Olovsholmsgatan i Borås. Här fanns tidigare
en markparkering men kapaciteten har nu ökat väsentligt
sedan parkeringsdäckets tillkomst och totalt finns 297 parkeringsplatser här.
Kungsbrons parkeringsdäck ligger i direkt anslutning till
Högskolan i Borås och sedan höstterminen startade har
beläggningen varit mycket god. För att få en snygg
anläggning som skulle smälta in bland övrig bebyggelse i
området valde vi en utformning av cederträ och lenitglas.
3. Digitalt informationssystem för Brodalsgaraget
Under året har vi infört ett digitalt informationssystem där
bilisterna via stora skyltar kan se hur många lediga platser
som finns i Brodalsgaraget vid Borås resecentrum.
Skyltarna syns från såväl Centralbron som Varbergsvägen
och hela systemet styrs via sensorer vid in- och utfart.
För att underlätta för p-platsletande bilister håller vi på att
se över om ytterligare parkeringsanläggningar kan förses
med liknande informationssystem.
4. Ombyggnad av vårt kontor
I november 2014 inledde vi en ombyggnad och renovering
av våra egna kontorslokaler som pågick i sex månader.
Efter slutfört arbete har vi nu fått något större lokaler, men
framför allt en mer välkomnande och ändamålsenlig
arbetsmiljö.

Miljöarbetet har
prioriterats under 2015,
vilket resulterade i att vi
nu är miljödiplomerade.

Varje bil körs cirka tio mil per dag. Våra elbilar
laddas nattetid i Nybrons p-hus, men vi har
även en laddningsstation vid vårt kontor.

Kungsbrons p-däck var
klart den 1 juni och förbättrade
parkeringskapaciteten för området
vid högskolan och Simonsland väsentligt.
Årsredovisning 2015 – Borås kommuns Parkerings AB
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PARKERINGSPLATSER
Namn

Antal p-platser

Namn

Antal p-platser

1

Almåsgymnasiet ...................................39

27 Kulturhuset ...........................................30

2

Annelund ..............................................44

28 Kulturskolan .........................................35

3

Annelundsvillan .....................................44

29 Kungsbron* ........................................297

4

Arla ......................................................53

30 Lidaholm ............................................175

5

Astern ................................................160

31 Makrillen .............................................131

6

Badhuset ..............................................43

32 Mariedal .............................................186

7

Bangården..........................................147

33 Nornan .................................................51

8

Bergakungsgatan .................................97

34 Norrbyskolan ........................................29

9

Boråshallen ........................................110

35 Nybron p-hus* ....................................266

10 Brodal ..................................................74

36 Olovsholm ............................................55

11 Brodalsgaraget* ..................................105

37 PA Halls terrass ..................................104

12 Bäckängsgymnasiet ............................94

38 Petersberg..........................................124

13 Cedern .................................................32

39 Posthuset ...............................................7

14 Centralstationen ...................................34

40 Skattkistan ...........................................84

15 Elektra ..................................................59

41 Skaraborgsvägen .................................81

16 Engelbrektskolan ..................................44

42 St Michelsgatan (utanför kartan) ...........36

17 Fjällgatan (utanför kartan) ......................47

43 Särlaskolan .......................................... 40

18 Garvaren ..............................................30

44 Söderbro ..............................................95

19 Gjutaren .............................................380

45 Teaterparkeringen ...................................7

20 Gustav Adolf ........................................21

46 Valhall* ...............................................136

21 Hugin ...................................................37

47 Viskaholm .............................................26

22 Högskolan ............................................89

48 Viskastrandsgymnasiet .......................101

23 Krokshall ..............................................54

49 Vulcanus...............................................59

24 Krokshallsberget .................................132

50 Västmannagatan ..................................22

25 Krokshallsgaraget .................................49

51 Övre Nornan .........................................54

26 Krokshallstorget....................................47

Totalt antal platser .........................4 246

* ägs av Borås kommuns Parkerings AB
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Antalet lediga platser i Brodalsgaraget visas
på digitala skyltar åt såväl Centralbron som
Varbergsvägen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Borås kommuns
Parkerings AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Ledamöter:

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året
har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala
principer som bolaget har att verka inom.

Ägarförhållanden
Moderbolag
Borås Stadshus AB organisationsnummer 556547-5646
Säte
Borås kommun
Borås kommuns Parkerings AB är ett helägt dotterbolag till
Borås Stadshus AB som i sin tur är helägt av Borås Stad.

Micael Svensson (S), ordförande
Daniel Swedengren (KD), vice ordförande
Elvy Ekström (M)
Ann-Christin Carlbom (S)
Kent Gustavsson (S)
Gunvor Olausson (M)
Johnny Åkervall (S)

Suppleanter: Fredrik Belfrage (C)
Jessica Eriksson (S)
Shahindokht Modjtahedzadeh (L)
Väinö Östhult (S)
Nancy Kindblad (M)
Keijo Luomala (S)
Rose-Marie Andersson Liljenby (S)
Vd:

Lennart Johansson

Styrelsen
Styrelsen väljs av Borås kommunfullmäktige. Mandattiden
är fyra år. Under räkenskapsåret 2015 har styrelsen haft
följande sammansättning:

Styrelsen

Revisorer
Ordinarie:

Lennart Gabre (KD)
Pernilla Lihnell (auktoriserad revisor)

Suppleanter: Lennart Krok (S)
Harald Jagner (auktoriserad revisor)

Stående, från vänster: Elvy Ekström, Johnny Åkervall, Nancy Kindblad, Gunvor Olausson, Daniel Swedengren,
Fredrik Belfrage, Rose-Marie Andersson Liljenby, Micael Svensson.
Sittande, från vänster: Kent Gustavsson, Väinö Östhult, Ann-Christin Carlbom, Keijo Luomala.
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Kungsbrons parkeringsdäck.

Ekonomiska principer
En grundläggande målsättning i verksamheten är att denna
skall ske inom de ekonomiska ramar som tillskapas i
bolaget. Parkeringsbolaget betalar arrenden till Borås Stad
och andra markägare för den mark bolaget nyttjar för sina
egna civilrättsligt upplåtna parkeringsplatser. Bolaget står
även för alla övriga driftkostnader på dessa.
Enligt principbeslut i kommunfullmäktige och ett avtal med
Tekniska förvaltningen har Parkeringsbolaget att svara för
de praktiska uppgifterna inom gatuparkeringen, främst
övervakning och avgiftsupptagning. Avtalet med Tekniska
förvaltningen reglerar övervakningsprinciperna och
fastställer att framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet
skall vara övervakningsverksamhetens hörnstenar.

Resultat
Nettoomsättningen var 34 531 tkr vilket är en ökning med
2 081 tkr jämfört med år 2014.
Rörelsekostnaderna (exklusive avskrivningar) var 19 743 tkr
vilket är en minskning med 400 tkr jämfört med år 2014.
Detta beror på att behovet av underhåll på markparkeringarna
under året inte har varit lika stort som under föregående år.
Avskrivningarna var 3 190 tkr vilket är en ökning med
536 tkr jämfört med år 2014.
Rörelseresultatet var 11 598 tkr vilket är en ökning med
1 945 tkr jämfört med år 20134.
Parkeringsbolaget har lämnat 10 603 tkr i koncernbidrag.

Likviditet och finansiering
Parkeringsbolaget har en bunden swap om 15 mkr med
en ränta om 3,79 procent med slutdag 2019-05-17.
Kreditlimiten har varit 74 mkr.
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Personal

Förslag till vinstdisposition

Parkeringsbolaget har under år 2015 haft i genomsnitt
17 anställda personer. Av dessa arbetade 11 inom
övervakningsenheten och 2,5 personer inom drift- och
underhållsenheten. Kontorsenheten har förutom vd bestått
av 2,5 personer. Se vidare not 2.

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Sjukfrånvaron har varit 5,53 procent.

Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag
uppgående till 10 603 tkr har lämnats till organsationsnummer 556547-5646 Borås Stadshus AB

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året färdigstället ett parkeringsdäck på
Kungsbrons markparkering. Det innebar ett nytillskott på
100 parkeringsplatser för området. Det ekonomiska utfallet
för projektet blev nästan 20 procent bättre än budget.
Bolaget blev under året miljödiplomerat. Detta kom som
en följd av en målmedveten miljösatsning.
Vi införde ett p-räknesystem för Brodalsgaraget under året
som i trafikmiljön och vid infarten visar hur många lediga
p-platser det finns för tillfället.
Strax innan halvårsskiftet bytte vi ut tre av våra fyra
fossilbränsledrivna verksamhetsfordon mot två rena elbilar
och en laddhybrid.
Vi har under året fortsatt med vår avvecklingsplan för att ta
bort mynt som betalningsmedel. Arbetet har fungerat
smidigt och myntvolymerna har gått ner från 40 procent av
omsättningen till 10 procent av omsättningen. Det har i sin
tur gjort att vi kunnat minska antalet tömningar från 5 till 3
gånger per vecka. Därmed har vi minskat verksamhetens
miljöpåverkan på ett tydligt och direkt sätt.
Under året har vi drivit arbetet med projektering av
Vulcanus parkeringshus. Vi siktar på ett p-hus i sex
våningsplan med cirka 270 p-platser och en fasad av
solceller. Det finns ett stort behov av p-platser i området
och tillskottet kommer att bli bra för både befintliga och
kommande verksamheter i området.

Balanserad vinst
Årets vinst
Totalt

5 821 807
48 636
5 870 443

Styrelsens yttrande över den
föreslagna vinstutdelningen
Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort
och lång sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar.
Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras
med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
Styrelsen föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas
till efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultat 2015 i sammandrag
Omsättningens utveckling åren 2011 – 2015
mkr
35 000

34 531
32 450

32 206
30 344

30 000

29 014

25 000
20 000
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10 000
5 000
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Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Det har inte varit några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
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EKONOMISKA NYCKELTAL
2015

2014

2013

2012

Storlek
Nettoomsättning
Medeltal anställda
Balansomslutning

34 531
17
54 024

32 450
18
43 786

32 206
17
39 813

30 344
17
42 227

29 014
16
40 349

Betalningsförmåga
Kassalikviditet

17,9 %

15,9 %

20,3 %

22,9 %

19,3 %

Överlevnadsförmåga
Soliditet

13,0 %

15,4 %

17,2 %

16,3 %

16,7 %

Lönsamhet
Resultat efter finansiella poster

10 654

8 764

8 105

7 827

7 622

49

292

- 21

223

8

23,7 %
152,8 %
33,6

23,2 %
129,1 %
29,7 %

21,7 %
117,8%
27,6 %

21,0 %
114,7 %
28,5 %

20,6 %
112,9 %
29,4 %

0,6

0,7

0,8

0,7

0,7

Årets resultat
Räntabilitet på totalt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Resultatmarginal
Effektivitet
Kapitalets omsättningshastighet

Nyckeltalsdefinitioner:
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Räntabilitet på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat kapital.
Resultatmarginal
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av omsättning.
Kapitalets omsättningshastighet
Omsättning i förhållande till totalt kapital.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2015

2014

34 531
0
34 531

32 450
0
32 450

1
2

-11 534
-8 209

-11 795
- 8 348

3
4
5

-339
-1 825
-1 026
-22 933

0
-1 647
- 1 007
- 22 797

11 598

9 653

2
-946
-944

2
- 891
- 889

10 654

8 764

0
0
-10 603
-10 603

0
220
- 9 140
- 8 920

51

- 156

-2

448

49

292

Nettorörelseomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Byggnad och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader, Borås Stad

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning periodiseringsfond
Återföring periodiseringsfond
Lämnat koncernbidrag

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

7

Årsredovisning 2015 – Borås kommuns Parkerings AB

15

BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

4
3, 5
6

47 478
1 991
635
50 104

36 161
2 038
2 289
40 488

842
842

829
829

50 946

41 317

1 436
31
0
709
902
3 078

1 052
16
0
722
679
2 469

0

0

3 078

2 469

54 024

43 786

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Fordringar Borås Stad
Skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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8

Belopp i tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

900
180
1 080

900
180
1 080

5 822
49
5 871

5 530
292
5 822

6 951

6 902

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (900 aktier)
Reservfond

9

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

10

100
100

100
100

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Summa avsättningar

11

2 855
2 855

3 079
3 079

Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stad
Summa långfristiga skulder

12, 13

26 919
26 919

18 131
18 131

906
39
11 565
1 813
2 876
17 198

1 644
39
9 863
1 328
2 700
15 574

54 024

43 786

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till koncernföretag
Skuld till Borås Stad
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

2015

2014

Resultat efter finansiella poster

10 654

8 764

Avskrivningar

2 966
13 620

2 654
11 418

-15

212

13 605

11 630

Kassaflöde från förändring av rörelseresultat
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder

-622
1 639

38
1 558

Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 622

13 226

Investeringsverksamheten
Investering i maskiner och inventarier
Investering i byggnader
Investering i mark

-301
-12 506
0

- 1 155
- 2 365
- 3 025

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-12 807

- 6 545

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag
Långfristiga skulder

-9 140
7 325

- 8 100
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 815

- 8 100

0

- 1 419

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

Årets kassaflöde
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriser och utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick
att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången
eller redovisas som en separat tillgång när det är sannolikt att
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten
kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i
resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs
betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången
upp på dessa komponenter. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde,
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens
slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en
tillgång delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas
när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella
anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
Inventarier, verktyg och installationer
Parkeringshus
Markparkeringsanläggningar

3 – 5 år
33 år
10 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark
inte av.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående
balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder,
omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av
dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort
från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte
några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten.
Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag
för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade
värde. Den realisationsvinst eller relasationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas
bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena
för materiella anläggningstillgångar för att fastställa om det finns
någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om
så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna
fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är
möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång,
beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till
vilken tillgången hör.
Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid upplåtelse av parkeringsplatser.
I de fall hyreskontrakt ligger till grund för upplåtelsen har
parkeringsavgifterna periodiserats. Detta innebär att parkeringsavgifter inbetalda i förskott redovisas som förutbetald hyra. Intäkterna
redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; intäkten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska
fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla
bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Anställdas pensioner säkerställs genom premiebetalningar.
Kapitalvärdet av företagets utfästelse att i framtiden utbetala
pension till tidigare VD har beräknats enligt försäkringstekniska
grunder av Kommunernas Pensionsanstalt.
Bolaget tillämpar BFN 2000:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs
av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i
resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas
direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i
eget kapital. Aktuell skatt tidigare kallad betald skatt är skatt som
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten
skatt tidigare kallad latent skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Beloppen beräknas baserade på hur temporära skillnader förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen.
Temporära skillnader i form av obeskattade reserver redovisas
inklusive uppskjuten skatteskuld under rubriken obeskattade
reserver. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i
den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre
skatteutbetalningar i framtiden.
Leasingavtal
Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt
över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt
bättre återspeglar användares ekonomiska nytta över tiden.
Inköp och försäljning mellan bolagen
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 4,5 %
av inköpen och 0,6 % av försäljningen andra bolag inom den
bolagsgrupp bolaget tillhör
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NOTER
Belopp i tkr
Not 1

Leasingavtal – leasetagare

Operationell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal
Skall betalas inom 1 år
Skall betalas inom 1 – 5 år
Skall betalas senare än 5 år

2015

2014

318

375

Sjukfrånvaro 2015-01-01 – 2015-12-31
Sjukfrånvaro redovisas för hela året 2015.
Sammanlagd sjukfrånvaro av totalt antal arbetade timmar: 5,53 %.
Sjukfrånvaro över sextio dagar av total sjukfrånvaro: 32,65 %.
Uppgifter om sjukfrånvaro lämnas endast för grupper där respektive grupp överstiger tio personer.
Arvode till revisorer
Årets kostnadsförda arvoden för revision uppgår till: Deloitte 35 tkr
(E&Y 25 tkr) och till kommunrevisionen 27 tkr (25 tkr).

449
898
0

188
0
0

Not 3

Nedlagda utgifter på annans fastighet
2015-12-31 2014-12-31

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka
redovisas som operationella leasingavtal:
Bolaget hyr sina kontorslokaler av Borås Kyrkliga Samfällighet
med en uppsägningstid om 9 månader med före
2019-04-01, därefter förlängs avtalet med 3 år.
Not 2

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Anställda och personalkostnader samt
ersättningar till styrelse och revisorer

Medeltalet anställda
varav män

2015

2014

17
11

18
12

0
1 018
1 018

0
0
0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
-339
-339

0
0
0

Redovisat värde vid periodens slut

679

0

Not 4

Byggnad och mark
2015-12-31 2014-12-31

Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader
Styrelse och vd
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
(varav pensionskostnader tidigare vd)
Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
Samtliga
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

782
352
(195)
(-72)
1 134

777
399
(94)
(61)
1 176

5 009
1 900
(326)
6 909

4 844
1 840
(308)
6 684

5 791
2 252
(449)
8 043

5 621
2 239
(463)
7 860

Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Styrelsen består
av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter, varav sju män.
Utfästelser för pension eller avgångsvederlag för vd finns ej.
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Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

54 998
10 853
2 289
68 140

51 896
3 102
0
54 998

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-18 837
-1 825
-20 662

-17 189
-1 648
-18 837

Redovisat värde vid periodens slut

47 478

36 161

Taxeringsvärde fastigheter
Varav byggnad

22 333
16 533

22 333
16 533

Not 5

Inventarier, verktyg och installationer
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden
14 355
Inköp
1 319
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 674

13 200
1 155
14 355 >>>

Belopp i tkr
>>> Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-12 317
-1 366
-13 343

-11 310
- 1 007
-12 317

1 991

2 038

Redovisat värde vid periodens slut
Not 6

Pågående nyanläggning

Not 11 Avsättning för pensioner
2015-12-31 2014-12-31
Ingående balans
3 079
Årets förändring
-225
Utgående balans
2 854
Av detta är 2 569 (2 870) pensionsåtagande till förre vd.

3 156
- 77
3 079

2015-12-31 2014-12-31
Not 12 Skuld till Borås Stad
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2 289
635
-2 289

0
2 289
0

635

2 289

2015

2014

Aktuell skattekostnad
-14
Skatt på schablonintäkt,
periodiseringsfond
-1
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 13
Total redovisad skattekostnad
-2
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Not 7

2015-12-31 2014-12-31
Avser andel i koncernkonto hos Borås Stad 26 919
Beviljad outnyttjad kredit uppgår till
47 081
Allt förfaller inom fem år.

18 131
26 869

Skatt på årets resultat
Not 13 Derivat och finansiella instrument

-5
236
448

Företaget innehar derivatkontrakt i form av ränteswappar.
Det verkliga värdet för dessa derivat uppgår till ett totalt belopp
om 1 904 tkr.
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Förutbetald hyra
Arrende hyra externt
Övriga poster

Not 9

112
113
677
902

94
113
472
679

Eget kapital

860
996
1 020
2 876

762
978
960
2 700

Borås den 22 februari 2016
Micael Svensson, ordförande

Aktiekapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

Personalkostnader
Förutbetalda hyror
Övrigt

Reservfond Fritt eget kapital

900

180

900

180

5 822
49
5 871

Daniel Swedengren, vice ordförande
Ann-Christin Carlbom, styrelseledamot
Elvy Ekström, styrelseledamot
Kent Gustavsson, styrelseledamot
Gunvor Olausson, styrelseledamot
Johnny Åkervall, styrelseledamot

Not 10 Periodiseringsfonder

Lennart Johansson, verkställande direktör
2015-12-31 2014-12-31

Avsatt tax 12
Avsatt tax 13

50
50
100

50
50
100

Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 februari 2016
Deloitte AB
Pernilla Lihnell, auktoriserad revisor

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 22 (70) tkr.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB org nr 556062-1640
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås kommuns
Parkerings AB för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 11 – 21.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Borås
kommuns Parkerings AB för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilja åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis som vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Borås kommuns Parkerings ABs finansiella
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-01-01 –
2014-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 3 mars 2015 med omodifierade uttalanden i
Rapport om årsredovisningen.
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Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 29 februari 2016
Deloitte AB
Pernilla Lihnell, auktoriserad revisor
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BORÅS ELNÄTS KONTOR
Borås Elnät flyttade från centrala
Borås till kvarteret Vinrankan på
Göta år 2013.
Vi hade då totalrenoverat en
byggnad som uppfördes i början
av 1950-talet som verkstad och
förråd åt dåvarande Elverket. Här
fanns även vår serviceorganisation
fram till 2007.

RÖDA STATIONEN
För drygt hundra år sedan
byggdes den fördelningsstation
vi idag kallar Röda Stationen.
Fördelningstationen var en viktig
länk i det tidiga elnätet när elkraft
som producerades i Viskan och
Häggån söder om Borås matades in
till staden, men den är sedan
länge tagen ur bruk.
Fastigheten renoverades omsorgsfullt under 2014 och 2015. I april 2015
återinvigdes den, men nu som
konferens- och utställningslokal.

VÅRT UPPDRAG
Vårt uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande
el- och kommunikationsnät i Borås Stad. Det gör
vi genom att tillhandahålla en stabil plattform för
fri konkurrens på elmarknaden, samt att utveckla
konkurrensen på såväl privat- som företagsmarknaden inom datakommunikation.

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och
syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa ägardirektiv.
I ägardirektivet framgår också att vårt långsiktiga
uppdrag när det gäller affärsområde Stadsnät
RPIDWWDUÀEHUDQVOXWQLQJDYDOODERUnVDUH
Håkan Engblom, vd Borås Elnät AB.
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VINRANKANS
MOTTAGNINGSSTATION
2014 började vi bygga en ny
mottagningsstation inne på vårt
område. I september 2015 togs
den i drift och är nu en del i den
130-kilovoltsring som håller på att
byggas runt Borås – Projekt 2031.
Stationen kommer att förstärka
elförsörjningen i de sydvästra
delarna av Borås och ska på
sikt ersätta Älvsborgskullens och
Kasernvägens stationer.
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VD har ordet
Verksamhetsåret 2015 har präglats av mycket nybyggnation och
fiberförläggning i våra båda affärsområden, två mycket viktiga
domar samt en ny begäran om överprövning.
För Affärsområde Stadsnät har året inneburit grävstart i projekt
Bredband 2020 – ett uppdrag som inte bara är det största genom
tiderna för oss, utan även ett av de största i Borås Stads historia.
På el-sidan har vi efter lång väntan äntligen fått vår 130/10-kilovolts
mottagningsstation Vinrankan färdigställd och driftsatt. Vi har nu
på vår fastighets södra del en anläggning som både tekniskt och
estetiskt sett kan betraktas som ”state of the art” eller det mest högklassiga som kan åstadkommas inom området. På tomtens norra del
ligger Borås första fördelningsstation för el som verkligen också var
”state of the art” när den byggdes i rött tegel år 1907. Stationen är
idag ombyggd till en funktionell konferensanläggning med ett litet
elnätsmuseum.
Detta tillsammans med ett antal omfattande projekt inom
Affärsområde Elnät, ett antal övergripande utvecklingsprojekt samt
allt som ska skötas i den ordinarie verksamheten gjorde även 2015
till ett hektiskt år. Några av våra stora investeringsprojekt har på
grund av vissa, för bolaget opåverkbara faktorer flyttats fram vilket
ger en avvikelse mellan budget och utfall. Förskjutningen beror i de
flesta fall på överklagade upphandlingar eller myndighetsbeslut som
dröjer. Projekten genomförs dock alltid om än något senare än planerat. Utöver detta är det få arbetsuppgifter som flyttats eller skjutits
upp utan det mesta är väl genomfört enligt plan.
Projekt Bredband 2020
Sveriges regering har formulerat en målbild för hur utbyggnaden av
fibernät ska se ut de närmsta åren. I Bredbandsstrategi för Sverige
fastslår regeringen följande mål för bredbandsområdet:

”

...ett uppdrag som
inte bara är det största
genom tiderna för oss
utan också ett av de
största i Borås Stads
historia.

• Sverige ska ha bredband i världsklass.
• År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 megabit per sekund.
• Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig
av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
För att Borås Stad ska kunna nå dessa mål fick Affärsområde
Stadsnät under hösten 2013 i uppdrag att utreda möjligheter och
konsekvenser av att bygga ut fibernätet i Borås. Uppdraget som
benämndes Projekt Bredband 2020 utvidgades till att ta fram en
affärsplan under våren 2014 och den 14 augusti fattade kommunfullmäktige det historiska beslutet att ge bolaget uppdrag att
genomföra planen. Såväl styrelse som Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige var rörande överens om att det är viktigt
med ett offentligt ägande av denna typ av infrastruktur. Det finns
dock ingen strävan efter att kontrollera hela fibermarknaden i Borås
utan flera aktörer i konkurrens är positivt.
I början av 2015 startade det praktiska gräv- och schaktarbetet efter
att de olika stadsdelarna förberetts med information, försäljning och
projektering. Intresset har varit stort och man kan konstatera att
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marknaden idag är mogen för denna typ av produkt. Det är också
skälet till att antalet kunder som väljer att teckna avtal med
SplitVision är högre än vad som beräknades initialt. Arbetet startade
i Sandared och har successivt fortsatt via Sjömarken, Lundaskog,
Byttorp och Parkstaden där det i slutet av 2015 fortfarande pågår.
Vi har från början räknat med att fler fiberleverantörer ska etablera
sig i Borås, vilket också har skett. Detta är positivt då det bidrar till
att Borås Stad snabbare kan nå regeringens bredbandsmål. I det läge
andra aktörer väljer att jobba på gator och i områden där vi redan
startat försäljning, projektering och grävning blir det dock rent kontraproduktivt. Aktörerna kräver att våra entreprenörer ska medverka
till så kallad samförläggning och hävdar att det är onödigt att gräva
flera gånger i gatan. Det finns alltså en vilja att utnyttja våra resurser
i områden där vi ändå kommer att gräva och förlägga fiberinfrastruktur till alla, för att själva kunna teckna avtal med kunder. Detta
hjälper inte någon och definitivt inte bredbandsmålet.
Projektet har medfört en utökning av Affärsområde Stadsnäts organisation. En rad nya medarbetare har rekryterats under året, vilket
betyder att den totala personalstyrkan i affärsområdet uppgår till
21 personer. Därmed är totalt 89 personer verksamma i bolaget vid
slutet av året, varav fyra är långtidsinhyrda från bemanningsföretag.
Endast två personer är anställda på deltid.

Projekt 2031 – långtidsplanering av elförsörjning
För att förbereda Borås Elnät för det ökade krav på elförsörjning
som en växande stad för med sig arbetar bolaget med en mycket
långsiktig strategi. I Projekt 2031 samordnas det ökande behovet av
elförsörjning med det befintliga elnätets behov av reinvestering. Det
är viktigt att den mycket omfattande investeringsvolymen inte bara
planeras i ett långsiktigt tekniskt hållbart perspektiv, utan också
resursmässigt optimalt.
Projektet har bland annat identifierat ett behov av att markförlägga
en 130-kilovolts kabel i en ring runt Borås och från den distribuera
nedtransformerad kraft in mot centrum och ut mot industriområden
och landsbygd. Vi har i slutet av 2015 beviljats koncession för detta
omfattande projekt. Längs kabelsträckningen kommer ett antal mottagningsstationer att byggas och vi väljer av säkerhetsstrategiska skäl
att bygga fler, lite mindre enheter med redundans än ett fåtal stora.
Projektet startade med den station som är belägen på Sjöbo.
Därefter byggdes stationen på kvarteret Vinrankan som nu efter
omfattande förseningar är klar. Förseningarna berodde initialt på
att den genomförda upphandlingen överklagades och inte förrän
kammarrätten avslog begäran om överprövning av förvaltningsrättens dom kunde arbetet påbörjas. Därefter drabbades själva
byggprojektet av förseningar vilket fick till följd att stationen inte
var besiktigad och klar för driftsättning förrän under hösten.
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Juridiska processer
Under året har slutgiltiga domar till vår favör meddelats i de två
omfattande och mycket viktiga juridiska processer som bolaget och
Borås Stad varit parter i.
Den ena är en process som har pågått sedan 2011 mellan Energimarknadsinspektionen (Ei) och Borås Elnät tillsammans med 95 av
landets cirka 170 elnätsbolag gällande elnätsbolagens intäktsramar.
Processen handlar i korthet om en ny, av Ei utarbetad förhandsregleringsmodell för bolagens maximala elnätsintäkter, under åren
2012 till och med 2015. I sista stund förändrade Ei modellen på ett
sätt som skapade helt nya, och mycket svårhanterade förutsättningar
jämfört med tidigare. Det nya beräkningssättet gjorde bland annat
att Borås Elnät, istället för att som tidigare haft en bra position,
i stället tangerade den övre tillåtna gränsen för de elnätsrelaterade
intäkterna. Elnätsbolagen vann i första instans, förvaltningsrätten
samt senare också i kammarrätten, men Ei sökte trots detta i
december 2014 prövningstillstånd för överprövning av Högsta
förvaltningsdomstolen.
Den 23 mars i år meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de
inte beviljar Ei prövningstillstånd, vilket innebär att domstolsprocesserna avslutats och att Kammarrättens avgöranden vunnit laga
kraft. Det innebär att Ei:s agerande var olagligt och att de ursprungliga värden för perioden 2012 till och med 2015 som rapporterats
åter gäller.
En ny fyraårig regleringsperiod startar den 1 januari 2016 och Ei
har meddelat vilka intäktsramar som ska gälla. Även denna gång
drar man ned på nivåerna främst genom att tillämpa en väsentligt
lägre kalkylränta, WACC, än den som fastställts i den just avslutade
domstolsprocessen. Vi menar att det både på kort och på lång sikt
är helt orimligt att en statlig reglermyndighet egenmäktigt tolkar
regelverket och i detta fall till och med bortser från en tydlig dom
från högsta instans. Detta förfarande måste prövas juridiskt och
tyvärr innebär det att ännu en rättsprocess har startas. Det är
81 elnätsföretag, däribland Borås Elnät som väljer att överklaga Ei:s
beslut om kalkylräntenivå och processerna samordnas via branschorganisationen Svensk Energi. Det övergripande skälet till att överklaga är att elnätsbranschen måste få långsiktiga, transparenta och
förutsägbara förutsättningar som inte förändras vart fjärde år.
Den andra rättsprocessen som också påbörjades 2011 står mellan en
privatperson och Borås Stad och handlar om vilken rätt ägaren har
att ta ut en avkastning på eget kapital ur elnätsverksamheten.
Anmälaren menar att den avkastningsnivå som genereras i Borås
Elnät strider mot kommunallagens självkostnadsprincip och att det
är denna lag som ska reglera kommunägda elnätsbolags verksamhet.
Borås Stad hävdar att ellagen är en speciallag och därmed överordnad kommunallagen och att en avkastning inom den av Ei beviljade
intäktsramen är tillåten. Förvaltningsrätten gick på anmälarens linje,
men domen överklagades av Borås Stad som vann i kammarrätten.
Även denna dom överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen
beviljade i februari 2015 privatpersonen prövningstillstånd.
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Den 30 november 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen
att de lämnar privatpersonens klagan utan bifall och avslår överklagandet. Därmed har kammarrättens avgöranden vunnit laga kraft.
Domen, som inte går att överklaga, är mycket kortfattad och handläggningen har varit relativt snabb vilket tyder på att man sett ett behov
av att klara ut en otydlighet i ellagen som haft ett självklart svar.
Det är mycket positivt att det nu en gång för alla fastställts att
Borås Stad inte gör något fel i sin hantering av bolaget och koncernen, något som lokala media på ett mycket obalanserat och ensidigt
sätt hävdat i ett otal artiklar och inslag genom åren.
Ärendet har dock varit principiellt mycket viktigt. Konsekvenserna
vid ett bifall för privatpersonens linje hade blivit mycket omfattande
för alla de cirka 100 kommuner som äger elnätsbolag och i förlängningen för bolagens kunder. Att ägarförhållandet skulle ge olika förutsättningar för verksamheten där ett statligt och många privata
bolag skulle gynnas är orimligt. På sikt skulle risken vara överhängande att kommunerna skulle välja att sälja ut sina elnätsbolag om de
inte tillåts generera ett överskott. Detta skulle drabba konsumenten
då prisnivåerna oftast är lägre i kommunägda verksamheter jämfört
med andra.

”

Det är mycket positivt
att det nu en gång för alla
fastställts att Borås Stad
inte gör något fel i sin
hantering av bolaget och
koncernen.

Miljöarbetet i verksamheten
Vi startade 2009 ett miljöprojekt med målet att skapa ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001. Vi har nu efter ett mycket
omfattande arbete nått målet och har ett IT-baserat ledningssystem
med väl systematiserade rutiner och instruktioner som från och med
sommaren 2014 är taget i bruk.
Vi har de senaste åren arbetat målinriktat med konkreta miljöfrågor
och, så långt som möjligt, uteslutit miljöpåverkande ämnen från våra
arbetsprocesser. Bra rutiner för hur vi hanterar inköp har utformats
och vi har jobbat mycket med hur vi ska ta hand om det avfall som
genereras i verksamheten. All personal som kör mer än 100 mil i
tjänsten har genomgått utbildning i Eco Driving vilket resulterat i
7,6 procent lägre total bränsleförbrukning. Vi har också formulerattydliga instruktioner för hur vi reser i tjänsten.

Under 2014 fastställde vi vår miljöpolicy. Fokus inom miljöarbetet
ligger på att:

Borås Elnät i siffror

• Göra materialval som är resursmässigt besparande.
• Välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänsteresor.
• Förbättra hanteringen av farligt avfall.

Borås Elnäts ledningsnät är
Vi har också jobbat med tre miljömål som vi nu kan avrapportera
som uppnådda eller delvis uppnådda.
1. Minska specifik bränsleförbrukning.
Bränsleförbrukningen har minskat med 7,6 procent men målet
kvarstår även under 2016.
2. Skaffa ökad kunskap om materialuppbyggnad och tillsatser i de högspänningskablar som används i nätet.
Målet är uppnått. En utredning har genomförts och en rapport har
presenterats.
3. Minska antalet produkter och kemikalier som används i
verksamheten.
Målet är under utvärdering.
Beredskapsplan och krisledningsplan
Borås Elnät har en väl intrimmad beredskapsorganisation som dygnet
runt, årets alla dagar är beredd att hantera elstörningar. Vid sidan av
detta har bolaget också en krisledningsorganisation med tillhörande
plan som är tänkt att kunna hantera andra typer av extraordinära
händelser. En omfattande uppdatering av både krisledningsplan och
organisation är genomförd under året och vi har även genomfört
övningar. Om en allvarlig kris inträffar är vi nu väl förberedda och
kan vid behov aktivera båda organisationerna parallellt. Detta kan
även ske samtidigt med att Borås Stads krisorganisation aktiveras.
Systemutveckling och IT-resurser
Vi har under de tre senaste åren arbetat målmedvetet för att förbättra och modernisera vår ganska komplexa IT-miljö. Ledorden
har varit att standardisera, automatisera och förenkla så långt det är
möjligt. Hellre anpassa sättet att arbeta på än att anpassa systemen.
Vi har tidigare haft många lokalt kundanpassade lösningar som
visat sig mycket svåra att hantera, inte minst ur supportsynpunkt.
Det har därför varit ett viktigt mål att successivt byta ut de gamla
systemen mot nya från väletablerade leverantörer. Vi tittar nu även
på en större systemintegrationslösning som kommer att innebära
ännu mindre behov av anpassningar i systemen men ändå ge mycket
större möjligheter till samkörning på olika sätt. De olika systemen
kan på ett enklare sätt, via integrationsmotorn utbyta information.
IT-utvecklingen är en kostsam del i bolagets verksamhet men nog
så viktig och vi ser att vi får riktigt bra utdelning på det arbete och
de resurser vi investerar. Vi har i sammanhanget också väsentligt
förbättrat vår generella IT-säkerhet. Mycket resurser har även lagts
på att slutföra separationen från Borås Energi och Miljö, bland
annat genom att skapa en ny serverdomän och ett nytt nätverk.
Detta är ett arbete som har pågått under hela 2015 och som
kommer att slutföras inom kort.

1606
kilometer långt.

SplitVision har under året anslutit

1124
fastigheter i Borås till fibernätet.

I vårt elnät finns

42 500
privat- och företagskunder.

Under 2015 distribuerade vi

655
gigawattimmar (GWh), det vill säga
655 000 000 kWh, till våra kunder.
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7

Affärsområde Elnät
När vi blickar tillbaka på 2015 kan vi konstatera att den expansiva
utbyggnadsperioden för elnätsverksamheten fortsätter. Borås Stads
expansion medför ständigt nya utbyggnadsbehov av elnätet eftersom bostads- och industriområden byggs där elnätet idag inte är
utbyggt och nya, både stora och små kunder, tillkommer. Denna
utveckling syns inte bara i stadsbilden utan även i vår ekonomiska
redovisning, där utfallet för posten ”anslutningsavgifter” överträffar
budget med cirka 40 procent.
Investeringsarbeten
Projekt 2031
Den tidigare framtagna planen för utveckling av Borås framtida
elförsörjning, benämnd Projekt 2031, följs och utvecklas ständigt.
Ett resultat av denna är bland annat byggnationen av en ny mottagningsstation inom kvarteret Vinrankan som har utförts under
2014/2015. Stationen, som driftsattes i september 2015, kommer
att förstärka elförsörjningen i de sydvästra delarna av Borås och
på sikt ersätta Älvsborgskullens och Kasernvägens stationer.
Ytterligare om- och tillbyggnader av stationer har påbörjats under
2014/2015. Viareds mottagningsstation är under ombyggnation för
att kunna anslutas till nätstrukturen för Projekt 2031 och beräknas
bli klar under våren 2016. Upphandling och projektstart har även skett
för byggnationen av ny mottagningsstation på Sobacken, som ska
fungera som elektrisk anslutningspunkt för det nya kraftvärmeverket
(EMC) på Sobacken. Förberedelserna för en ny inmatningspunkt i
den södra delen av nätområdet, benämnd Solhem, har under året
fortskridit och kommer nu under 2016 att förverkligas. Inmatningspunkten kommer på sikt att förstärka nätet samt förbättra redundansen vid störningar i de befintliga matningsvägarna.
En viktig del i Projekt 2031 är uppbyggnaden av en ring med
130-kilovoltsledningar runt Borås som på sikt skall ersätta det
befintliga 30-kilovoltsnätet. Planen är att ringen ska sträcka sig
från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter, Kråkered, Sobacken, Vinrankan
och vidare in mot centrum. För att möjliggöra denna utbyggnad
har det under åren 2013-2015 arbetats intensivt med att förbereda
och ansöka om koncessioner (tillstånd) för dessa ledningar. Tillståndsprocessen, som ombesörjs av Energimarknadsinspektionen,
har tyvärr dragit ut på tiden, men under hösten 2015 har vi äntligen fått koncession för hela sträckan mellan Sjöbo och Sobacken
och kan nu starta det praktiska förläggningsarbetet under 2016.
10- och 0,4-kilovoltsnät
Som tidigare konstaterats expanderar Borås Stad ständigt och därmed också elnätet. Under 2015 har vi genomfört omfattande arbeten
på Viared Västra där vi försett ungefär hälften av industriområdet
med nytt 10-kilovoltsnät och nya nätstationer. Även ett flertal nya,
både större och mindre, servisanslutningar har gjorts i området.
Nya bostadsområden utvecklas också, och under året har nät
byggts för två nya områden på Hestra.
Projektet Bredband 2020 (fiberutbyggnad) genererar även arbeten
på elnätssidan i form av möjligheter till samförläggning och där-
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med kostnadseffektiva investerings- och reinvesteringsarbeten av
nya nätdelar. Detta har inneburit att delar av elnätet har förstärkts
och rustats upp i Lundaskog och Parkstaden.
Organisation och verksamhet
Även om de stora investeringsarbetena är väldigt tongivande i vår
verksamhet handlar mycket av vårt arbete om många mer rutinmässiga arbetsuppgifter, vilka är minst lika viktiga för att vi skall
kunna leverera en bra produkt och bra service till våra kunder.
För att detta arbete ska fungera på ett bra sätt krävs en väl fungerande organisation som kan hantera alla de processer som krävs
från första kundkontakt, vid nyanslutning, till leverens av en bra
spänningskvalitet året runt.
Driftsäkerheten och tillgängligheten säkerställs delvis genom vår
beredskapsorganisation som finns tillgänglig dygnet runt. Den är
sammansatt av en vakthavande ingenjör, en vakthavande arbetsledare samt två vakthavande montörer. Beredskapsorganisationen
följer inte linjeorganisationen, vilken i huvudsak består av de tre
enheterna Drift, Service och Mät som beskrivs nedan, utan går
tvärs över organisationen för att få med den kompetens som krävs
för uppgiften.
Driftenheten
Borås Elnäts driftenhet består av två grupper, där en arbetar med
planering och projektering och den andra med driftläggning och
underhållsplanering för elnätet.
Då all planering och projektering för nya investeringsprojekt utförs
inom driftgruppen har personalen haft ett intensivt år med alla de
stora investeringsprojekt som planeras i staden. Arbetet med koncessionsansökningar för den planerade 130-kilovoltsringen är
resurskrävande och innefattar miljökonsekvensbeskrivningar och
kontakter med bland annat fastighetsägare, kommun, länsstyrelse
och myndigheter. Ett annat område som gruppen hanterar, och som
kräver mycket resurser, är alla de upphandlingar med tillhörande
projektledning som följer med de stora investeringsprojekten.
Den stora utbyggnadstakten påverkar i hög grad även dem som
arbetar med driftläggning och underhållsplanering för elnätet.
I princip alla arbeten vi genomför i nätet kräver någon form av
förändrad driftläggning och planering. Det gör att alla projekt,
stora som små, kräver en laginsats som omfattar många människor
med olika roller inom företaget, däribland vår kontrollrumspersonal
som ser till att vi alltid har en tillförlitlig matning i nätet.
Serviceenheten
Borås Elnäts serviceenhet utgör en strategisk resurs för arbeten
inom vårt elnät. Enheten ansvarar även för underhåll och investeringsarbeten på entreprenad inom kommunens gatubelysningsnät.
För att vi ska hålla en hög leveranssäkerhet samt uppfylla gällande
myndighetskrav driftbesiktigar vi våra högspänningsanläggningar
regelbundet. Våra nätstationer inspekteras en gång per år, medan
mottagnings- och sekundärstationer besöks med tätare intervall.
Besiktningarna innefattar även en servicegenomgång under sommar-

I samband med fiberförläggningen
har vi passat på att gräva ner luftledningar.
Samtidigt har många gamla belysningsstolpar
av trä bytts ut på uppdrag av Borås Stad.

månaderna. Då är belastningen lägre i elnätet, vilket gör det
möjligt att koppla ifrån anläggningarna för att utföra arbeten.
Nätstationerna får service vart åttonde år, viket innebär att ett
femtiotal stationer får en grundligare genomgång varje år.
Den tidigare nämnda 130-kilovoltsringen runt staden kommer att
vara en av de viktigaste anläggningsdelarna för att säkerställa den
framtida elförsörjningen. Kabelringens strategiska betydelse innebär även att den snabbt måste kunna repareras om något skulle
inträffa. Utbildade montörer som kan laga 130-kilovoltskablar är
en bristvara i landet idag. För att säkerställa kompetensen har vi
under 2014 utbildat två av våra montörer i 130-kilovoltsskarvning
och under sommaren 2015 utförde vi de första kabelskarvarna med
egen personal. Detta ser vi som en viktig milstolpe i vårt arbete
och med denna kompetenshöjning är vi nu ännu bättre rustade för
de kommande investeringsarbeten som planeras.

Mätenheten
Borås Elnäts mätenhet arbetar med att underhålla elnätets mätsystem
så att rätt mätvärden levereras in i rätt tid. Vi har två mätsystem –
ett med elnätskommunikation och ett med radiokommunikation –
som levererar in mätvärdena från våra kunder.
Systemen har en mycket hög leveranssäkerhet och vi får in största
delen av alla cirka 42 000 mätvärden under det första dygnet. Ibland
uppstår dock problem i överföringen, vilket medför felsökning ute
i fält för att lokalisera och åtgärda den störning som orsakar felet.
Mätgruppen sköter även alla anmälningar från elinstallatörer och
uppsättningar av nya mätare.
Under 2014 startade vi ett projekt för verifiering av alla sekundärmätta anläggningar och detta arbete har löpt på under 2015.
Projektet är tidskrävende och fortsätter under 2016.
ÅRSREDOVISNING 2015 • Borås Elnät AB
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Leveranssäkerhetsutveckling
En hög leveranssäkerhet är av största vikt för våra kunder. Vårt mål
är att inte ha avbrott som varar längre än sex timmar vid störningar
och fem timmar vid planerade arbeten. Dessa interna regler ska ses
mot bakgrund av myndigheternas krav på ersättning vid avbrott,
som i princip gäller avbrott som varar mer än tolv timmar.
När det gäller driftstörningar kan vi konstatera att antalet högspänningsstörningar har minskat från 24 till 23 jämfört med föregående
år och att samhällskostnaden för dessa har minskat från 4 053 tkr

Högspänningsstörningar 2011 – 2015

till 968 tkr. Anledningen till den stora minskningen av den beräknade samhällskostnaden är att vi under året inte haft något riktigt
stort avbrott i nätet. Det drabbades vi däremot av 2014 då cirka
3 300 kunder var strömlösa under flera timmar.
Av diagrammen nedan framgår antalet störningar och samhällskostnaden. Med samhällskostnad menas kundernas avbrottskostnader,
schablonmässigt beräknade från Svensk Energis mall.

Lågspänningsfel 2011 – 2015
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Med samhällskostnad menas kundernas
avbrottskostnader, schablonmässigt
beräknade utifrån Svensk Energis mall.

Ljusmätning på gångväg.

Nättariffens delar
För att kunna få el behöver en elkund, enligt gällande lagstiftning,
alltid ha två leverantörer, ett nätbolag och ett elhandelsbolag.
Elnätsverksamhet är fortfarande ett myndighetsövervakat monopol
och som nätbolag svarar vi för våra lokala kunders eltransportbehov
från valfri produktionplats i landet. Kvalitets- och leveranssäkerhet
ligger också inom vårt ansvarsområde. Elkunden köper sedan elenergi från valfri elhandlare/elproducent. Nedan visas hur vi disponerar intäkterna från nätavgifterna.
Anslutning till det nationella nätet (19 procent)
Det svenska stamnätet och de därtill kopplade regionala näten utgör
elsystemets ryggrad. Det lokala elnätet är anslutet till regionnätet i
närområdet. Genom nätavgifter till regionnätsägaren köper vi kundernas rätt att få el överförd från fri produktionsplats fram till det
lokala elnätet. Kostnaderna för detta utgör 19 procent av nättariffen.
Kapitalkostnader för anläggningarna (49 procent)
Det lokala elnätet består av ett ledningssystem som via ett antal
transformeringssteg når den enskilde kundens anläggning. Från
130 000 volt transformeras spänningen ner till 400 volt via tio mottagnings- och fördelningsstationer, ett cirka 160 mil långt ledningsnät med 453 lokala transformatorstationer och 4 200 kabelskåp.
Det lokala elnätet når ut till omkring 42 500 kundanläggningar.
Anläggningarna befinner sig i dag i ett bra och driftsäkert skick
efter ett långsiktigt genomfört reinvesteringsprogram.
Anläggningarna representerar ett stort värde och kostnaden för det
nedlagda anläggningskapitalet motsvarar 49 procent av nättariffen.
Drift och underhåll (18 procent)
Anläggningarna kräver tillsyn, underhåll, ombyggnation och anpassningar för att en hög leveranskvalitet och elsäkerhet ska upprätthållas.
För att åtgärda fel som inträffar under icke ordinarie arbetstid finns
en beredskapsorganisation tillgänglig under årets alla timmar. Drift
och underhåll utgör 18 procent av nättariffen.

Diagram över fördelning av nättariffen
5%

Energiförluster (4 procent)
Vid överföring och transformeringssteg uppstår värmeförluster i
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energiförluster. Dessa utgör fyra procent av nättariffen.
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Kundadministration (4 procent)
Kostnader för kundadministration utgör fyra procent av nättariffen.
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Kostnader för forskning och utveckling, centraladministration och
omstruktureringar står för fem procent av nättariffen.
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Tekniska nyckeltal
Anläggningar

2015

2014

2013

2012

Eldistribution, antal
mottagnings- och fördelningsstationer (st)

10

9

9

9

Nätstationer (st)

453

448

441

437

4 252

4 222

4 205

4 198

Kopplingslådor (st)

Kabelskåp (st)

181

183

196

196

Ledningsnät 130 kV (km)
varav nedgrävd kabel (km)

24,6
14,8

24,5
14,6

24,5
14,6

24,3
14,4

Ledningsnät 30 kV (km)
varav nedgrävd kabel (km)

60,3
60,3

61,3
61,3

61,3
61,3

61,6
61,6

Ledningsnät 10 kV (km)
varav nedgrävd kabel (km)

441
438

429
426

422
418

417
414

Ledningsnät 0,4 kV (km)
varav nedgrävd kabel (km)

1 080
1 053

1 074
1 045

1 075
1 045

1 074
1 044

2015

2014

2013

2012

21,6

23,7

22,7

21,7

Anläggningarnas status, medelålder, år
Mottagnings- och
fördelningsstationer
Nätstationer

17,4

16,8

16,5

16,1

Kabelskåp

21,3

22,0

21,2

20,3

Leveranssäkerhet, nyckeltal redovisade
till Energimyndigheten

2015

2014

2013

2012

Avbrottsfrekvens aviserade avbrott

0,090

0,051

0,067

0,029

Avbrottsfrekvens oaviserade avbrott

0,25

0,35

0,88

0,30

Medelavbrottstid aviserat (min)

2,89

1,44

2,6

1,53

Medelavbrottstid oaviserat (min)

13,3

23,8

24,8

11,1
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Affärsområde Stadsnät
Under 2014 fick stadsnätet av ägaren Borås Stad uppdraget att
intensifiera arbetet för att nå regeringens bredbandsmål från 2009.
Bredbandsmålets övergripande syfte är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass och är formulerat som att samtliga hushåll och
företag senast 2020 bör ha tillgång till ett bredband om minst
100 Mbit/s. Precis som i de flesta övriga delar av landet är den
största delen av hushåll i flerfamiljsfastigheter i Borås Stad uppkopplade på ett sådant vis att hushållet kan beställa högkapacitetsbredband. Återstår gör i huvudsak att koppla upp villor och detta
arbete har präglat stadsnätets verksamhet under 2015.
Arbetet mot bredbandsmålet
En förutsättning för att Borås ska nå bredbandsmålet är att hushåll
och företag är intresserade av att ansluta sig till ett fibernät. För att
intresset i fiberanslutningar skulle omfatta fler än enbart de hushåll
som redan på förhand bestämt sig, behövde produkten förpackas
och marknadsföras på ett lättillgängligt sätt. Grovt indelat kan fibermarknaden sägas bestå av tre typer av hushåll. I den ena ändan av
skalan finns en andel av hushållen som redan har insett fiberns fördelar och väntar på möjligheten att få köpa en egen fiberanslutning.
I den andra ändan finns de hushåll som ännu inte upplever att de
har ett behov av fiber, ofta beroende på begränsat internetanvändande.
Stadsnätets marknadskommunikation är främst inriktad på att nå
den stora andelen som återfinns mellan skalans båda ytterligheter.
Marknadskommunikationen drar paralleller mellan utbyggnaden av
fiber och tidigare större samhällsinfrastrukturer som elnät, vatten
och avlopp. Tanken är att marknadskommunikationen ska vara enkel
och lättillgänglig samt i den utsträckning som det är möjligt, fri från
ett tekniskt fackspråk som annars brukar prägla branschen. En
annan viktig drivkraft har varit att marknadskommunikationen, oavsett om det handlar om texter eller direkta kundmöten, alltid ska ha
en sådan form som invånarna i Borås ska kunna förvänta sig av sitt
eget bolag. Stadsnätet ska lyssna och informera snarare än att
aggressivt sälja eller sätta press på kunden.
Stadsnätet har även använt flera Fiberambassadörer på olika håll i
kommunen som ideellt och på eget initiativ har kontaktat stadsnätet
och erbjudit sig att hjälpa till. Fiberambassadörerna har i sina respektive områden informerat och distribuerat information samt
anordnat möten som stadsnätet har besökt. Stadsnätet har strävat
efter att på flera olika sätt använda den starka lokalanknytning och
kännedom som bolaget har sedan över hundra år tillbaka.
Den lokala anknytningen och nätverken med andra infrastrukturbyggare i kommunen har gjort att flera områden inte bara har fått
möjlighet att ansluta sig till fibernätet, utan de har samtidigt genom
stadsnätets samförläggning med Sandhult-Sandareds elektriska förening och vårt eget affärsområde Elnät har fått delar av sina elnät
renoverade. Det har varit möjligt genom planering med framförhållning och resulterat i stora samhällsvinster och färre störningar för de
boende i områdena.
Med start i februari var villor i Sandared, Sjömarken och Lundaskog
först ut med att erbjudas fiberanslutningar och strax därefter startade
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även försäljningen i Tullen, Byttorp, Viared och Parkstaden.
Responsen har varit över förväntan och i vissa områden har över
70 procent av fastighetsägarna valt att ansluta sig till Stadsnätet. De
glädjande försäljningssiffrorna har medfört att såväl de i huvudsak
Boråsbaserade fiberentreprenörerna som stadsnätets egen organisation har jobbat för högtryck under året. Under hösten har försäljningen inletts i ytterligare områden – Brämhult, Fristad, Sörmarken,
Dalsjöfors, Viskafors och Kinnarumma. Det innebär att stadsnätet
under året planerat för byggnation i en klart högre takt än vad som
inledningsvis var tänkt. Anledningen är att stadsnätet tillsammans med
de många entreprenörerna gör bedömningen att entreprenörernas
kapacitet överstiger den som stadsnätet inledningsvis planerade för.
Den omfattande samförläggningen med de båda elnäten, tillsammans med en utdragen tillståndsprocess hos Trafikverket rörande
Sandared och Sjömarken, har medfört längre leveranstider än beräknat i flera av delområdena. Processerna för samförläggning har
utvecklats under året och kommer att fortsätta att göra så även
under kommande år. Möjligheterna till och konsekvenserna av samförläggning varierar i olika situationer och områden. Processerna för
olika typer av tillståndsinhämtning hos externa parter är och förblir
en osäkerhetsfaktor för alla infrastrukturbyggare som tyvärr generellt
är svår att påverka.
Ny tv-tjänst hos AB Bostäder
Under året har Stadsnätet tillsamman med AB Bostäder påbörjat
den sista fasen av migreringen till en helt öppen plattform hos
lägenhetsbeståndet. Det har skett genom att analog kabel-tv ersätts
med en modern och öppen IPTV-lösning som levereras genom
lägenhetens fibernät. Grundutbudet har digital kvalitet och innehåller även högupplösta kanaler och hushållet kan välja bland flera
olika leverantörer för sitt tv-utbud. En box med samma öppna
IPTV-plattform ingår dessutom till samtliga villaägare som väljer
att ansluta sig till stadsnätet.
Tjänsteleverantörer
Att erbjuda hushållen valfrihet genom att utgöra ”Porten till allt
möjligt” är stadsnätets affärsidé. Det är glädjande att de gemensamma ansträngningarna hos främst landets kommuner och stadsnät när
det kommer till att skapa och erbjuda öppna fibernät har gett resultat. Det är allt färre parter som fortfarande förspråkar eller efterfrågar stängda nät med endast en leverantör.
Ett brett utbud av tjänster och oberoende tjänsteleverantörer i det
öppna nätet är en nyckel till en långsiktigt gynnsam utveckling för
stadsnätet. Stadsnätet har under året sett ett tillskott av både tjänster
och leverantörer vilket ökar konkurrensen om de anslutna hushållen.
Under året har även diskussioner förts med ytterligare leverantörer,
såväl lokala som nationella, vilka sannolikt kommer att lanseras
under 2016. En starkt bidragande faktor är den samverkan och
gemensamma system som stadsnätsbranschen har tagit fram.
Systemet Stadsnätsfabriken gör det möjligt för tjänsteleverantörer
att använda ett och samma gränssnitt för att sälja sina tjänster till
hundratusentals anslutna hushåll sprida över hela landet.

Under året har SplitVisions husbil
använts vid informationsinsatser runt
om i de områden som stått på tur att få
fiber nedgrävd.

Fiberföreningar
Stadsnätet har under året och på olika sätt stöttat de många nystartade fiberföreningarna runt om i kommunen. Främst har stadsnätet
utgjort en erfarenhetskälla för de föreningarna och stadsnätet har
även marknadsfört de tjänster som föreningarna kan välja att köpa
från stadsnätet. Tjänsterna utgörs av allt från enkla försbindelser till
föreningsnätet till drift och anslutning till den öppna plattformen.
Stadsnätet erbjuder också fiberföreningarna möjlighet till samförläggning och nyttjande av befintlig infrastruktur.
En nationell trend är att fiberföreningar, efter att den inledande byggnationsfasen övergår i driftläge, överväger samarbeten eller att sälja
sina nät till andra infrastrukturägare. Samtidigt kan de folkrörelseliknande fiberföreningarna uppleva en tröskel när det gäller att sälja
sina nät till kommersiella aktörer och har i stället efterfrågat offentligägda aktörer som framtida köpare. Långsiktigt och principiellt ser
SplitVision det som en möjlig utveckling att köpa fiberföreningar i
Borås som är intresserade av att deras föreningsnät hellre ska få en
offentligägd hemvist än en kommersiell sådan.
Operatörsmarknad
Stadsnätet har under året utvecklat arbetet med det branschägda
säljstödsystemet Cesar2. Systemet möjliggör för en köpare att få
prisindikationer, offerter och avtal för förbindelser i hela landet
genom ett och samma webbaserade system. Ofta vill nationella
tjänsteleverantörer köpa flera förbindelser i olika stadsnät vid ett och
samma tillfälle, vilket underlättas av systemet.

I samverkan med de många Boråsbaserade operatörerna på privatsidan har stadsnätet under året utvecklat och effektiviserat det gemensamma gränssnittet Serverhotellet Berget. Berget utgör ett nav i
nätet som möjliggör för SplitVision att leverera många förbindelser
till en och samma slutpunkt i stället för till flera operatörsunika
punkter i staden.
Stadsnätet har även inlett arbetet med en förstudie kring att etablera
ett redundant serverhotell någonstans i Borås. Drivkraften är dels
att expansionsmöjligheterna i befintlig anläggning är begränsade
och förenade med stora investeringar, och dels att behovet av ett
redundant nav efterfrågas av såväl operatörer som näringsliv.
Netwest Sweden AB
Under året har SplitVision även bidragit i etableringen av det nystartade regionala bolaget Netwest Sweden AB. Borås Stad är genom
Borås Elnät en av tjugoåtta delägande kommuner i bolaget. Även
Västra Götalandsregionen är en drivande part och delägare i bolaget.
Bolagets verksamhet syftar till att utgöra en och samma juridiska
part för köpare av fiberförbindelser i hela länet. Verksamheten är i
kraft av sina många delägare bättre förankrat än förväntat. Under
året har det administrativa arbetet förenat med att formell bilda och
registrera bolaget genomförts. Under hösten rekryterades även en vd
till bolaget som kommer att tillträda under början av 2016.
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Tjänsteleverantörer och anslutningar
Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (företag)
Bahnhof AB
Bredband2 i Skandinavien AB
Candidator AB
DGC Access AB
Evry One Borås AB
Fantastiskt Sweden AB
Grandin ITC AB
Göteborg Energi GothNet AB
IP-Only Networks AB

Koneo/Docin AB
Make IT I Borås AB
Mediateknik
Navipro System AB
Net@Once Sverige AB
2IÀFH,73DUWQHU6MXKlUDG$%
PCL Data AB
Pulsen Production AB

Quadracom AB/Riksnet
Switch IT & Telefoni AB
TDC Sverige AB
Tele2 Sverige AB
Telenor Sverige AB
TeliaSonera Sverige AB
Teracom AB
7UDÀNYHUNHW,&7

Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (privat)
AB Sappa
AllTele AB
Bahnhof AB
Bredband2 i Skandinavien AB
Bitcom
BogalNet

Net@Once Sverige AB
Ownit Broadband AB
Rydéns Radio & TV
Telecom 3 Sverige AB
Viasat Sverige

Boxer Sverige AB
Bredbandsgruppen
Intertain
IP Sweden
Kalejdo Bredband AB
Mediateknik

Nyckeltal stadsnätet

2015

2014

2013

2012

Boråsbaserade tjänsteleverantörer (företag)

10

10

10

10

Övriga tjänsteleverantörer (företag)

15

14

14

14

Tjänsteleverantörer (privat)

17

15

10

10

9

9

7

7

854

768

728

711

3177

2 053

1 891

941

26

27

27

27

CORE-noder
Förlagd fiberkabel (km)
Anslutna fastigheter
DSL-stationer

16

ÅRSREDOVISNING 2015 • Borås Elnät AB

SplitVisions anslutningsskyltar har synts
i villaträdgårdar över hela västra Borås
under 2015.
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Kundtjänst och marknad
Kundtjänst är en central funktion hos Borås Elnät, där avdelningens
medarbetare står för en stor del av företagets externa kommunikation. Kundtjänstavdelningens primära syfte är att vara tillgänglig för
kunderna samtidigt som en omfattande administration och fakturering sköts på ett effektivt sätt. Våra kunder finns i alla ålderskategorier och inom alla grupper i samhället. Därför krävs flexibilitet när
det gäller kontaktvägarna in till oss.
I vårt dagliga arbete läggs stort fokus på fokus på våra interna
värdeord; Respekt, Uppmuntra, Ärliga, Samarbeta. Vi arbetar också
mot vårt mål att nio av tio kunder ska vara nöjda med Borås Elnät.
Under 2015 har cirka 23 000 telefonsamtal ringts till kundtjänst.
Dessutom har nästan 615 000 fakturor och drygt 13 500 påminnelser skickats ut. Nästan 9 000 flyttanmälningar har hanterats liksom
ett stort antal byten av elhandelsföretag.
Den genomsnittliga kötiden för ett telefonsamtal till kundtjänst har
under året legat på 28 sekunder. Därmed är det interna målet för en
kötid på under 60 sekunder uppfyllt med råge.
Organisation på kundtjänst
Under 2015 har vi kommit in i en driftfas gällande vårt nya
affärssystem som installerades hösten 2013. Vi har under året
kunnat använda systemet mer effektivt än vad som tidigare varit
möjligt och det finns med all säkerhet mycket funktionalitet som vi
ännu inte tagit till oss fullt ut.
Våra digitala kanaler är viktiga verktyg
i kommunikationsarbetet.

Under 2015 har två av avdelningens medarbetare påbörjat föräldraledighet – vår informatör samt en kundtjänsthandläggare. För
informatörstjänsten har lösningen blivit att anlita vår tidigare informatör vid behov på konsultbasis. När det gäller kundtjänsthandläggaren har vi i dagsläget valt att inte ersätta med någon vikarie.
I stället har Affärsområde Stadsnät både anställt och hyrt in extrapersonal för att möta det stora behov som finns gällande frågor om
Bredband 2020-projektet. Dessa funktioner har varit placerade på
kundtjänst och i allt väsentligt ingått i den dagliga verksamheten på
avdelningen.
Under hösten 2015 har medarbetare på kundtjänst deltagit på
Svensk Energis Kundservicedagar i Stockholm, gjort ett studiebesök
hos Idata i Värnamo som skriver ut och distribuerar Borås Elnäts
fakturor samt på IT-leverantören CGIs mötesplats Utilities i
Malmö.
Information till våra kunder
Utöver den möjlighet till tvåvägskommunikation som kundtjänst
erbjuder, har vi flera envägskanaler för att informera våra kunder.
Idag utnyttjar vi textrader på våra fakturor, vårt nyhetsbrev Upplyst
som bifogas våra fakturor med jämna mellanrum, webben samt
välkomstbrev till nya kunder. Innehållet utvärderas kontinuerligt för
att det ska vara aktuellt, relevant och motsvara mottagarnas behov.
Under året har vi varit mer synliga på Facebook och gett mer
information till våra kunder där. Avbrottsinformation kommer
automatiskt på vår hemsida som information till våra kunder.
Kundadministration för komnätstjänster
Under 2015 har Bredband 2020-projektet startats med full styrka.
I flera bostadsområden har utbyggnaden både påbörjats och
slutförts under året. På kundtjänst har detta inneburit en större
mängd samtal och fysiska besök med frågor runt projektet.
Intresset är stort för fiberutbyggnaden och frågorna är många.
Information i de pågående områdena har getts på vår hemsida
och även kommunicerats via e-post och vanlig post när behov har
funnits.
Intern samverkan
Frukostföreläsningar har hållits i vår lunchmatsal under både våren
och hösten för samtliga medarbetare i företaget. Under föreläsningarna har medarbetarna bjudits på inspirerande information från
Borås Energi och Miljö gällande kraftvärmeprojektet på Sobacken,
en beskrivning av den stora orienteringstävlingen O-ringen som
hölls i Borås sommaren 2015 samt tips om mental träning med
Michael Södermalm som föreläsare. Föreläsningarna är uppskattade
och fortsätter även under 2016.
Samarbetsmöten har hållits löpande under året med Borås Elhandel, Affärsområde Stadsnät och ekonomiavdelningen med mycket
bra resultat. Dessa möten kommer att fortsätta under 2016.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Borås Elnät AB,
org.nr 556527-5582, får härmed avlämna årsredovisning för
räkenskapsåret 2015.
Allmänt
Borås Elnät AB ägs sedan den 22 december 1997 av Borås Stadshus AB som är moderbolag i en av Borås Stad helägd koncern.
Bolagets uppdrag
Vårt uppdrag är att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna och skapa en plattform för fri konkurrens på el- och
kommunikationsnätmarknaden.
Bolagets följsamhet mot regelverket
Det är styrelsens och verkställande direktörens uppfattning att
Borås Elnäts verksamhet under 2015 har bedrivits i enighet med
det i kommunallagen beskrivna kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna, samt inom övriga
principer som bolaget har att verka inom. Styrdokumenten ägardirektiv och bolagsordning är genomgångna och inga avvikelser är
identifierade. Detta uttalande gäller fram till den 30 november 2015,
därefter kan en avvikelse anses föreligga
Ägardirektiv och bolagsordning
Bolagets två viktigaste styrdokument ägardirektiv och bolagsordning
uppdaterades och godkändes av årsstämman 2011. Uppdateringen
gällde affärsområde Stadsnäts verksamhet och handlade om att
affärsområdet på ett tydligare sätt ska styra mot en affärsmodell för
ett öppet nät, i stället för mot rollen som tjänsteleverantör. Vid
årsstämman 2013 fastställdes ytterligare uppdateringar relaterade till
bland annat förändringar i kommunallagen. Dokumenten ogiltigförklarades dock i samband med en dom i Förvaltningsrätten i
Jönköping i januari 2014. Det innebär att ägardirektiv och bolagsordning från 2011 åter blev giltiga tills dess att nya och uppdaterade
antogs av årsstämman i april 2015.
Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom den 30 november 2015
gällande tillämpligt lagrum för elnätsverksamheten behöver nu ägardirektiv och bolagsordning uppdateras. Rätten fastslog i sin dom att
ellagen gäller fullt ut för denna del av bolagets verksamhet och den
tillåts generera en avkastning inom en av Energimarknadsinspektionen
fastställd intäktsram. Man kan inte heller tillämpa självkostnadsprincipen på affärsområde Stadsnäts infrastrukturverksamhet, då
denna sker i ett starkt uttalat konkurrensläge. Verksamheten drivs
inte i vinstsyfte men kommer på sikt att generera en avkastning.
Slutsatsen efter domen är således att kommunallagens självkostnadsprincip inte kan vara inskriven i bolagets ägardirektiv och
bolagsordning.
Verksamheten – affärsområde Elnät
Borås Elnäts huvudsakliga uppdrag är att distribuera elenergi.
Uppdraget, som bedrivs inom ett koncessionsområde med naturligt
monopol, är organiserat som ett eget affärsområde inom bolaget och
särredovisas ekonomiskt. Eldistributionen sker huvudsakligen från
två mottagningspunkter i det regionala kraftnätet men också från
lokala kraftproduktionsanläggningar. Distributionsområdet omfattar
Borås centralort samt Frufällan, Brämhult, Gånghester och Målsryd.

20

ÅRSREDOVISNING 2015 • Borås Elnät AB

Det ger en täckning motsvarande cirka 75 procent av kommunens
elnätskunder, vilket i sin tur innebär ungefär 42 000 avtal. En
offensiv utveckling av industrimark och en nettoinflyttning till
kommunen på omkring 1 000 personer per år innebär ett ständigt
ökande behov av elanslutningar och förstärkning av nätet med
omfattande investeringar som följd.
För att förbereda Borås Elnät för det ökade krav på elförsörjning
som en växande stad för med sig arbetar bolaget med en mycket
långsiktig strategi. I Projekt 2031 samordnas det ökande behovet av
elförsörjning med det befintliga elnätets behov av reinvestering. Det
är viktigt att den mycket omfattande investeringsvolymen inte bara
planeras i ett långsiktigt tekniskt hållbart perspektiv, utan också
resursmässigt optimalt.
Fastställande av tariffer (nätavgifter) sker utifrån kravet på kostnadsriktighet, vilket innebär att varje kundkategori ska bära de
kostnader som den tar i anspråk. Större delen av tarifferna styrs av
vilken kapacitet kunden använder, en del går också till att säkerställa
att bolaget har ekonomiska möjligheter att möta det omfattande
inversteringsbehovet. Budgeterade intäkter för eldistribution 2015
inkluderade en höjning av elnätstarifferna med cirka 1,8 procent
från och med 1 april.
Leveranssäkerheten i elnätet har varit fortsatt god även under 2015.
Det är glädjande att vi tydligt kan se effekten av det så kallade
Gudrunprojektet, där vi ersatte i stort sett alla återstående luftledningar med jordkabel.
Vårt långsiktiga reinvesteringsprogram i kombination med noggrann planering av driftstrategiska investeringar har också inneburit
en avsevärd förbättring. Våra anläggningar och vårt nät håller genomgående god kvalitet och är huvudsakligen baserade på moderna
tekniska lösningar med en hög nivå när det gäller personsäkerhet.
Verksamheten – affärsområde Stadsnät
Affärsområde Stadsnät erbjuder invånarna i Borås en effektiv
infrastruktur för datakommunikation under varumärket SplitVision.
I augusti 2014 fick affärsområdet i uppdrag av Kommunfullmäktige
att säkerställa att Borås Stad uppnår regeringens bredbandsmål för
2020. Målet innebär att:
• Sverige ska ha bredband i världsklass.
• År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 megabit per sekund.
• Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig
av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
Uppdraget innebär att affärsområde Stadsnät under de närmaste
åren kommer att erbjuda alla hushåll och företag i Borås Stads tjugo
centralorter tillgång till snabb datoruppkoppling via optofiber. Det
omfattande projektet startades i augusti 2014 med allt från upphandling av entreprenörer och förstärkning av den egna organisationen
till planering av marknadsinsatser, pris- och konceptutveckling och
förhandlingar med leverantörer. I början av 2015 startade det
praktiska gräv- och schaktarbetet efter att de olika stadsdelarna
förberetts med information, försäljning och projektering. Intresset

har varit stort och man kan kostatera att marknaden idag är mogen
för denna typ av produkt. Det är också skälet till att antalet kunder
som väljer att teckna avtal med SplitVision är högre än vad som
beräknades initialt. Arbetet startade i Sandared och har successivt
fortsatt via Sjömarken, Lundaskog, Byttorp och Parkstaden.
Vi har från början räknat med att fler fiberleverantörer ska etablera
sig i Borås, vilket också har skett. Detta är positivt då det bidrar till
att Borås Stad snabbare kan nå regeringens bredbandsmål. I det läge
andra aktörer väljer att jobba på gator och i områden där vi redan
startat försäljning, projektering och grävning blir det dock rent
kontraproduktivt. Man kräver att våra entreprenörer ska medverka
till så kallad samförläggning och hävdar att det är onödigt att gräva
flera gånger i gatan. Man vill alltså utnyttja våra resurser i områden
där vi ändå kommer att gräva och förlägga fiberinfrastruktur till alla
för att själva kunna teckna avtal med kunder. Detta hjälper inte
någon och definitivt inte bredbandsmålet.
Juridiska processer
Under året har slutgiltiga domar till vår favör meddelats i de två
omfattande och mycket viktiga juridiska processer som bolaget och
Borås Stad varit parter i.

Den ena är en process som har pågått sedan 2011 mellan Energimarknadsinspektionen (Ei) och Borås Elnät tillsammans med 95
av landets ca 170 elnätsbolag gällande elnätsbolagens intäktsramar.
Det handlar i korthet om en ny, av Ei utarbetad förhandsregleringsmodell för bolagens maximala elnätsintäkter, under åren 2012 till
och med 2015. I sista stund förändrade Ei modellen på ett sätt som
skapade helt nya, och mycket svårhanterade förutsättningar jämfört
med tidigare. Det nya beräkningssättet gjorde bland annat att Borås
Elnät, i stället för att som tidigare haft en bra position, i stället
tangerade den övre tillåtna gränsen för de elnätsrelaterade intäkterna. Elnätsbolagen vann i första instans, Förvaltningsrätten samt
senare också i kammarrätten, men Ei sökte trots detta i december
2014 prövningstillstånd för överprövning av Högsta förvaltningsdomstolen.
Den 23 mars 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de
inte beviljar Ei prövningstillstånd vilket innebär att domstolsprocesserna avslutats och att kammarrättens avgöranden vunnit laga kraft.
Det innebär att Ei:s agerande var olagligt och att de ursprungliga
värden för perioden 2012 till och med 2015 som rapporterats åter
gäller. Även den tillsyn som förelåg för år 2011 är i och med domen
nu avslutad och elnätsintäkterna för året godkända.
ÅRSREDOVISNING 2015 • Borås Elnät AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
En ny fyraårig regleringsperiod startar från och med 1 januari 2016
och Ei har meddelat vilka intäktsramar som skall gälla. Även denna
gång drar man ned på nivåerna främst genom att tillämpa en
väsentligt lägre kalkylränta, WACC, än den som fastställts i den just
avslutade domstolsprocessen. Vi menar att det både på kort och på
lång sikt är helt orimligt att en statlig reglermyndighet egenmäktigt
tolkar regelverket och i detta fall till och med bortser från en tydlig
dom från högsta instans. Detta förfarande måste prövas juridiskt
och tyvärr innebär det att ännu en rättsprocess har startas.
Det är 81 elnätsföretag, däribland Borås Elnät, som väljer att
överklaga Ei:s beslut om kalkylräntenivå och processerna samordnas
via branschorganisationen Svensk Energi. Det övergripande skälet
till att överklaga är att elnätsbranschen måste få långsiktiga,
transparenta och förutsägbara förutsättningar som inte förändras
vart fjärde år.
Den andra rättsprocessen, som också påbörjades 2011, står mellan
en privatperson och Borås Stad och handlar om vilken rätt ägaren
har att ta ut en avkastning på eget kapital ur elnätsverksamheten.
Anmälaren menar att den avkastningsnivå som genereras i Borås
Elnät strider mot kommunallagens självkostnadsprincip och att det
är denna lag som skall reglera kommunägda elnätsbolags verksamhet.
Borås Stad hävdar att ellagen är en speciallag och därmed överordnad
kommunallagen och att en avkastning inom den av Ei beviljade intäktsramen är tillåten. Förvaltningsrätten gick på privatpersonens linje,
men domen överklagades av Borås Stad som vann i kammarrätten.
Även denna dom överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen
beviljade i februari 2015 privatpersonen prövningstillstånd.
Den 30 november 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att
de lämnar privatpersonens klagan utan bifall och avslår överklagandet.
Därmed har kammarrättens avgöranden vunnit laga kraft. Domen
som inte går att överklaga är mycket kortfattad och handläggningen
har varit relativt snabb vilket tyder på att man sett ett behov av att
klara ut en otydlighet i ellagen som haft ett självklart svar. Det är
mycket positivt att det nu en gång för alla fastställts att Borås Stad
inte gör något fel i sin hantering av bolaget och koncernen, något
som lokal media hävdat i ett antal artiklar och inslag genom åren.
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forts.
Ärendet har dock varit principiellt mycket viktigt. Konsekvenserna
hade, vid ett bifall för privatpersonens linje, blivit mycket omfattande för alla de cirka 100 kommuner som äger elnätsbolag och i
förlängningen för bolagens kunder. Att ägarförhållandet skulle ge
olika förutsättningar för verksamheten där ett statligt och många
privata bolag skulle gynnas är orimligt. På sikt skulle risken vara
överhängande att kommunerna skulle välja att sälja ut sina elnätsbolag om de inte tillåts generera ett överskott. Detta skulle drabba
konsumenten då prisnivåerna oftast är lägre i kommunägda
verksamheter jämfört med andra.
Riskfaktorer
Bolaget har en lagbunden skyldighet att följa med samhällsutvecklingen och bygga ut elnätet så att vi tillgodoser våra kunders
elbehov. Vi ser nu behov av en omfattande investeringsvolym under
lång tid framöver, vilket naturligtvis innebär ökade investeringskostnader. Det innebär också i hög grad risk för att resultatet påverkas
om ränteläget förändras. På kort- och medellång sikt hanteras
riskexponeringen via finansiella derivatinstrument typ ränteswapavtal i samråd med Borås Stads internbank, men på längre sikt får
en höjd ränta full påverkan.
Vi står också inför en tydlig samhällsförändring där klimathotet
innebär satsningar på förnybar, intermittent elproduktion och
omställningar från fossila till förnybara bränslen. Detta ställer allt
högre krav på infrastrukturen. Elnätsverksamheten är idag väl
konsoliderad men direkta och indirekta krav från myndigheter i
form av ny regleringsmodell, förändring av branschens marknadsstruktur, timdebitering, avbrottsersättning samt andra kommande
framtida krav som kan leda till en ökad finansiell risk och försämrad
lönsamhet på sikt. Beslutet att knyta ihop våra grannländer i
projektet Nordisk slutkundsmarknad är försenat men kommer med
stor sannolikhet att genomföras. Bolaget ställer sig positiv till
utvidgningen av marknaden men klart negativ till principen SCM,
Supplier Centric Model, som är en komponent i helheten. Principen bygger på att kunden endast ska ha en leverantörskontakt och
då med elhandlaren. Detta medför sannolikt stora administrativa
problem för alla mindre elhandlare och att elnätsföretagen går miste
om sin viktiga kundkontakt.

Förlustenergi utgör en stor andel av bolagets årliga kostnader och
glädjande nog så vi ser en klart sjunkande trend. Det beror både på
att det nu är ett historiskt lågt elpris och också att våra faktiska
energiförluster minskar. Vi har tidigare genomfört en upphandling
av förlustenergi som är utformad så att vi under avtalsperioden har
möjlighet att avropa volym för längre eller kortare tid beroende på
prisets utveckling. Avtal för leverans av el till anläggningsdrift ingår
också i detta. Riskfaktorn är långsiktig och handlar om att ett
väsentligt högre elpris kommer att påverka resultatet negativt.
Affärsområde Stadsnäts stora uppdrag Bredband 2020 innebär en
negativ resultatutveckling under de kommande åren. Vi bedömer
dock marknadsläget som moget och efter ett år med praktiskt arbete
kan vi se ett mer positivt utfall är beräknat, trots att inte alla
kostnader i projekten ännu är registrerade. Affärsplanen, som är
godkänd av kommunfullmäktige, är framtagen med försiktiga bedömningar som grund och vi ser att till exempel anslutningsgraden
är högre än beräknat. Före uppdraget hade den ekonomiska tillväxten i affärsområdet planat ut något, men lönsamheten har ändå
legat på en rimlig nivå.
Plan för riskanalys och internkontroll
Bolaget har ett effektivt verktyg för riskanalys och internkontroll,
Bolagsövergripande riskanalysplan, utarbetad 2013 och kontinuerligt uppdaterat. Det ger ett enkelt och lättarbetat arbetssätt för
ledningen att bevaka både nya och gamla riskområden. Den innefattar ett antal riskområden med viktning för sannolikhet och
konsekvens om den beskrivna risken skulle inträffa. Planen beskriver
också ansvar och uppföljningsmetod för respektive riskområde. En
internkontrollplan, som togs fram redan 2013, fördes också in som
en del i riskanalysplanen i syfte att samla allt på ett ställe.
Ett antal andra planer och policys har också utvecklats och fastställts, bland annat en instruktion ”Muta och bestickning” samt en
övergripande kommunikationsplan för bolaget.
Vision, affärsidé, värdegrund och mål
Ett omfattande arbete som syftat till att ta fram ett nytt sätt att tänka
kring bolagets vision, affärsidé och värdegrund har tidigare genomförts. Vi kan nu i olika situationer relatera till det vi kommit fram till
och när det gäller värdegrundsarbetet påminner vi bland annat på
APT-möten om aktuella regler och riktlinjer för etik och verksamhet.
Miljö
En viktig del i den dagliga verksamheten har länge varit att minimera vår miljöpåverkan på omgivningen. Vi har i ett omfattande
projekt arbetat med att miljöcertifiera hela bolaget enligt ISO 14001.
Detta arbete utmynnade i att vi den 1 juli 2014 tog vårt ledningssystem i drift och i början av 2015 certifierade oss med SP som
revisorer. Det innebär att vi nu har ett effektivt system för att
minimera vår miljöpåverkan. Vi har identifierat och gått igenom
våra miljöaspekter, systematiserat och anpassat de delar vi kan
påverka, skrivit och uppdaterat dokument och instruktioner samt
lagt upp dem i ett datoriserat dokumenthanteringssystem.
Vi har tidigare också genomfört grundläggande miljöutbildning för all
personal och under 2015 utbildning för 39 medarbetare i EcoDriving.

Styrelsearbetet under 2015
I september 2014 var det val med efterföljande regimskifte såväl i
Sverige som i Borås och bolaget fick ny ordförande och styrelse vid
årsstämman den 1 april. Styrelsen består av sju ledamöter, sju
ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Vd och ledningsgrupp
deltar vid styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning. Under året har styrelsen
sammanträtt vid sju tillfällen utöver årsstämman. En omfattande
utbildning av den nya styrelsen har ägt rum i samband med
styrelsemöten, vid studiebesök samt under en studieresa. Det har
handlat om el- och stadsnätsbranscherna i stort, bolagets verksamhet
omfattande teknik och ekonomi samt styrelsens och revisorernas
roll och ansvar.
Omsättning och resultat
Omsättningen under 2015 uppgick till 254,0 mkr (229,2 mkr)
medan rörelseresultatet före finansiella poster var 64,8 mkr (47,7).
Av nettoomsättningen utgjorde 189,0 mkr, det vill säga 79,0 procent,
intäkter från affärsområde Elnät. Affärsområde Stadsnät svarade för
resterande andel som uppgick till 50,3 mkr. Energiomsättningen i
elnätet uppgick till 655 GWh (644 GWh), vilket är en ökning med
två procent mot föregående år. Även om prognosen i den sista tertialrapporten talade för att rörelseresultatet skulle överträffa årets budget
blev det ändå ett utfall långt utöver alla förväntningar. Förklaringen
återfinns främst bland olika kostnadsposter för eldistribution som kom
att utvecklas gynnsamt under året samt avsevärt lägre finansiella
kostnader. Till detta har några stora intäktsposter av engångskaraktär
lagts. Tidigare genomförda aktiveringar av större anslutningsavgifter
uppgående till 4,2 mkr måste på grund av nya förhållanden kopplade
till K3-regelverket årerföras från långfristiga skulder till omsättningen för 2015, samt ett omfattande vitesbelopp från en starkt
försenad byggnation. Att dessutom affärsområde Stadsnät inte gjort
det budgeterade underskottet bidrar också i hög grad till avvikelsen.
Investeringar
Investeringsnivån har aldrig varit högre än vad den är nu. Budgeten
för 2015 omfattade 275,2 (171,1) mkr men uppgick när året var slut
till 151,4 mkr (105,4). Förklaringen till minskningen är i huvudsak
samma förhållande som gällde också förra året. Ett antal större
investeringsprojekt har senarelagts, och därmed till stora delar
skjutits över till följande räkenskapsår. Anledningen till förskjutningarna är oftast förseningar i tillståndsprocessen. Vi har haft koncessionsansökningar registrerade hos Energimarknadsinspektionen i
nästa tre år vilket på sikt ställer till problem. Styrelsens presidium
har av denna anledning skickat ett brev till energiminister Ibrahim
Baylan med begäran om utökade resurser för Energimarknadsinspektionen som är handläggande myndighet. Av årets investeringsmedel fördelades 90,6 mkr (74,7 mkr) på affärsområde Elnät
och 60,4 mkr (26,6 mkr) på affärsområde Stadsnät.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat på
12 945 kronor tillsammans med balanserat resultat på 0 kronor,
totalt 12 945 kronor, överförs i ny räkning. Koncernbidrag har
lämnats med 23 061 tkr. Vad beträffar företagets resultat och
ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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EKONOMISKA NYCKELTAL
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.
Resultaträkning
Omsättning
Resultat före dispositioner och skatt

2015

2014

2013

2012

2011

253 607

229 190

224 200

223 533

219 058

64 597

44 731

38 043

34 709

34 534

13

266

-266

143

-54

Årets resultat
Balansräkning
Balansomslutning

839 001

731 762

671 720

691 802

608 874

Obeskattade reserver

226 363

184 852

173 577

135 219

116 324

70 013

70 000

69 909

70 000

69 857

Eget kapital
Övriga nyckeltal
Omsättning per anställd

3 131

3 016

3 030

3 105

3 042

Rörelsemarginal, %

1)

27,7

21,9

19,7

18,6

19,0

Resultatmarginal, %

2)

25,5

19,5

17,0

15,5

15,8

Räntabilitet på totalt kapital, %

3)

9,0

7,2

6,6

4,2

6,9

Räntabilitet på eget kapital, %

4)

28,0

21,3

18,6

21,3

23,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

5)

10,9

10,9

10,6

6,3

11,1

Kassalikviditet, %

6)

16,2

18,0

20

28

28

Soliditet, %

7)

29,4

29,3

30,5

24,5

25,6

Eget kapital av omsättningen, %

8)

97,2

93,5

91,5

75,9

71,0

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr

9)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

Räntetäckningsgrad, ggr

10)

-12,0

-8,9

-7,0

-3,7

5,6

Skuldränta, %

11)

-1,0

-1,1

-1,1

-1,2

1,5

Skuldsättningsgrad, %

12)

240

241

227

313

296

Definitioner:
1) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av
omsättningen.

6)

Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i
procent av de kortfristiga skulderna.

2)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i
procent av omsättningen.

7)

Eget kapital plus 78,0 % av obeskattade reserver i
procent av balansomslutningen.

3)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus
finansiella kostnader i procent av genomsnittet av
ingående och utgående balansomslutning.

8)

Eget kapital plus 78,0 % av obeskattade reserver i
procent av omsättningen.

9)

Omsättning dividerad med balansomslutningen.

4)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i
procent av genomsnittet av ingående och utgående balans för summa eget kapital plus
78,0 % av de obeskattade reserverna.

10) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus
finansiella kostnader i förhållande till de finansiella
kostnaderna.

5)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus
finansiella kostnader i procent av genomsnittet
för summan av ingående och utgående balansomslutning minus icke räntebärande skulder.
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11) Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus
78,0 % av de obeskattade reserverna.
12) Summa skulder plus 22,0 % uppskjuten skatteskuld av
obeskattade reserver i förhållande till eget
kapital plus 78,0 % av de obeskattade reserverna.

RESULTATRÄKNING
Belopp i tusental kronor.

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

not 1

Förändring pågående arbete
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

not 2

2015

2014

238 954

220 028

-538

-805

12 539

10 065

15 191

9 967

Summa

266 146

239 255

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-51 960

-58 224

Övriga externa kostnader

not 3

-47 961

-41 993

Personalkostnader

not 4

-48 632

-46 936

Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

not 5

Summa
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

-47 350

-41 975

-195 903

-189 128

70 243

50 127

213

290

Räntekostnader

not 6

-5 859

-5 686

Resultat efter finansiella poster

not 7

64 597

44 731

Bokslutsdispositioner
Förändring avskrivningar utöver plan

-41 510

-12 632

Lämnat koncernbidrag

-23 061

-31 750

26

349

-13

-83

13

266

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

not 8

ÅRSREDOVISNING 2015 • Borås Elnät AB

25

BALANSRÄKNING
Belopp i tusental kronor.

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt
Aktiverade utgifter för datorprogram

2015-12-31

2014-12-31

not 9

2 039

2 353

not 10

1 377

1 816

3 416

4 169

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

not 11

61 057

63 973

Tekniska anläggningar och maskiner

not 12

682 593

575 832

Inventarier, verktyg och installationer

not 13

2 862

1 954

746 512

641 759

Summa
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andel intresseföretag

not 14

Summa
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Materiallager
Pågående arbeten
Summa

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

not 15

Fordringar hos koncernföretag
Momsfordran
Övriga fordringar

not 16

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

not 17

0

49

142

0

142

49

750 070

645 977

763

0

380

919

1 143

919

64 867

57 437

1 259

1 771

0

8 239

1 081

2 001

20 581

23 657

Summa

87 788

93 105

Summa omsättningstillgångar

88 931

94 024

839 001

740 001

SUMMA TILLGÅNGAR
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2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (200 aktier)

20 000

20 000

Reservfond

50 000

50 000

Summa

70 000

70 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

0

-266

Årets resultat

13

266

Summa

13

0

70 013

70 000

Summa eget kapital

not 18

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

not 19
226 363

184 852

226 363

184 852

Långfristiga skulder
Förutbetalda anslutningsavgifter

0

4 228

Summa

0

4 228

Summa

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

396 432

274 062

Leverantörsskulder

not 20

21 540

67 384

Skuld till koncernföretag

23 061

31 752

Skuld till Borås Elhandel AB för samfakturering

92 245

98 044

2 039

899

7 308

8 780

Summa

542 625

480 921

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

839 001

740 001

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

not 21

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tusental kronor.
2015

2014

Löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

64 597

44 731

Avskrivningar

47 350

41 975

111 947

86 706

-13

-83

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet

111 934

86 623

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-)/minskning (+) av pågående arbeten

539

805

Betald skatt

4 555

1 489

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och varulager

-60 666

51 096

Summa

-55 572

53 390

56 362

140 013

-151 301

-105 398

-142

0

-151 443

-105 398

122 370

0

0

-3 516

-4 228

647

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av andel i intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring aktiverade anslutningsavgifter
Lämnat koncernbidrag

-23 061

-31 750

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

95 081

-34 619

Årets kassaflöde

0

-4

Likvida medel vid årets början

0

4

Likvida medel vid årets slut

0

0

Tilläggsupplysningar
Likvida medel
Bank-/kassatillgodohavanden
Betald ränta
Upplupen ränta
Erhållen ränta
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0

0

-5 643

-5 514

-216

-172

213

290

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Belopp i tusental kronor om inte annat anges.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kassaflödesanalys har upprättats genom indirekt
metod.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärden efter avdrag
för värdeminskning i form av avskrivningar enligt plan.
Nedskrivning av anskaffningsvärde sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningstiderna, som beräknas återspegla tillgångarnas
nyttjandeperiod, är följande:
Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade utgifter för datorprogram
Nyttjanderätt, kommunikationsledning (optofiber)
enligt 20-årsavtal

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och dess komponenter
Mottagningsstationers ställverk
Fördelningsstationer
Nätstationer
Hög- och lågspänningsledningar
Driftkontrollsystem
Reservkraftverk
Verktyg och inventarier
Optofibernät
Datorutrustning och aktiva komponenter

Fordringar
Fordringarna upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Några
fordringar och skulder i utländsk valuta finns inte. Reservering av
osäkra fordringar sker när de är förfallna med mer än tre månader.
Bolagets kundfordringar omfattar samfakturering med Borås
Elhandel AB. Samfaktureringen regleras månadsvis och eventuella
kundförluster räknas då av från Borås Elhandels överförda tillgodohavande. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden.
Intäkter
Försäljning av eldistribution och kommunikationsnättjänster
redovisas som intäkt vid leveranstidpunkt. Utförda entreprenader
intäktsredovisas vid färdigställandet. Försäljning redovisas netto efter
moms. Anslutningsavgifter för eldistribution redovisas som en intäkt
till den del som intäkten inte täcker framtida åtaganden.

5 år
Övriga intäkter redovisas enligt följande:
20 år

20-50 år
25 år
25 år
25 år
35 år
10 år
10 år
3-10 år
20 år
3-5 år

Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokförda skattemässiga avskrivningar redovisas i resultaträkningen som bokslutsdisposition och i balansräkningen som ackumulerade avskrivningar
utöver plan. Anskaffningar av enskilda maskiner och inventarier,
vars anskaffningsvärde understiger 20 kkr, kostnadsförs i sin helhet
anskaffningsåret.
Aktiverat arbete för egen räkning
Eget arbete på egna anläggningar prissätts till de sammanlagda
utgifterna för personal och utgifterna för de övriga interna resurser
som erfordras för att bedriva arbetet.

• Andra avgifter och ersättningar - i enlighet med den aktuella
överenskommelsens ekonomiska innebörd.
• Hyresintäkter - i den period uthyrningen avser.
• Ränteintäkter - i enlighet med effektiv avkastning.
Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter som vart och ett uppgår till väsentligt belopp har
tidigare aktiveras i balansräkningen. Under räkenskapsåret 2015 har
aktiverat värde i sin helhet återförts till resultaträkningen som ett led
i bolagets anpassning till nu gällande regelverk.
Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter i FoU-projekt som drivs i egen regi eller gemensamt via
branschföreningen kostnadsförs löpande.
Koncernuppgifter
Borås Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB,
organisationsnummer 556547-5646, med säte i Borås. Moderbolaget
ägs av Borås Stad.
Av årets totala kostnader för inköp respektive totala intäkter avser
värdemässigt 1,1 % av inköpen och 4,4 % av intäkterna andra företag
inom den koncern där Borås Stadshus AB är moderbolag.

Pågående arbeten
Pågående arbeten värderas till nedlagda direkta utgifter. Av
försiktighetsskäl resultatavräknas inte pågående arbeten på
balansdagen utan först när de färdigställs. Posten avser externa
kunder.
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NOTER
Belopp i tusental kronor.

1. Nettoomsättning per affärsområde
Affärsområde Elnät
Affärsområde Stadsnät

2015

2014

188 616

177 407

50 338

42 621

238 954

220 028

2. Övriga rörelseintäkter

2015

2014

Vitesintäkt

6 015

0

Administrativa tjänster

5 529

7 568

Kundadministrativa avgifter

1 668

1 388

501

673

1 478

338

15 191

9 967

2015

2014

208

131

180

118

28

13

Summa

Hyresintäkter
Övrigt
Summa

3. Övriga externa kostnader
Arvode till revisor
varav revisionsuppdrag
övriga uppdrag
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4. Personalkostnader

2015

2014

81
20

76
20

Antal ordinarie styrelseledamöter
varav kvinnor

8
2

8
2

Antal styrelsesuppleanter
varav kvinnor

8
4

7
3

Antal kvinnor i företagsledningen

2

2

949
688
390

896
663
382

1 637

1 559

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

32 438
12 696
2 002

30 943
13 381
3 210

Summa

45 134

44 324

Samtliga
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

33 387
13 384
2 392

31 839
14 044
3 592

Summa

46 771

45 883

Medelantalet anställda
varav kvinnor

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och vd
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Summa

Enligt vd:s anställningsavtal utgår, vid uppsägning från bolagets sida, sex månaders uppsägningstid.
Vd tillförsäkras tjänstepensionsrätt och trygghetsförsäkringar enligt samma regler och villkor som tillämpas
för övriga anställda.

5. Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt
Aktiverade utgifter för datorprogram

2015

2014

314

313

439

440

3 287

3 174

Tekniska anläggningar och maskiner

41 998

37 145

Inventarier, verktyg och installationer

1 312

903

47 350

41 975

6. Räntekostnader

2015

2014

Räntekostnader, Borås Stad

1 386

2 829

Övrigt

4 473

2 857

Summa

5 859

5 686

Byggnader och mark

Summa
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NOTER

7. Resultat efter finansiella poster per affärsområde
Affärsområde Elnät
Affärsområde Stadsnät
Summa

8. Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Summa redovisad skatt
Genomsnittlig effektiv skattesats

2015

2014

65 515

43 625

-918

1 106

64 597

44 731

2015

2014

13

77

0

0

13

77

50,0 %

23,7 %

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt

26

349

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%)

6

77

Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader

7

6

13

83

50,0 %

23,7 %

2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

6 276

6 276

Summa

6 276

6 276

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

-3 923

-3 609

-314

-314

-4 237

-3 923

2 039

2 353

2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

7 663

7 663

Summa

7 663

7 663

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

-5 847

-5 409

-439

-438

-6 286

-5 847

1 377

1 816

Redovisad skatt
Effektiv skattesats

9. Nyttjanderätt

Årets avskrivningar enligt plan
Summa
Redovisat värde vid periodens slut

10. Aktiverade utgifter för datorprogram

Årets avskrivningar enligt plan
Summa
Redovisat värde vid periodens slut
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11. Byggnader och mark

2015-12-31

2014-12-31

70 140

66 129

371

4 011

70 511

70 140

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

-6 167

-2 993

Årets avskrivningar enligt plan

-3 287

-3 174

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Summa

Summa

-9 454

-6 167

Redovisat värde vid periodens slut

61 057

63 973

2015-12-31

2014-12-31

1 048 786

948 457

148 759

100 329

1 197 545

1 048 786

-472 954

-435 808

12. Tekniska anläggningar och maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Summa
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan

-41 998

-37 146

-514 952

-472 954

682 593

575 832

2015-12-31

2014-12-31

60 033

58 976

2 220

1 057

Summa

62 253

60 033

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

-58 079

-57 176

-1 312

-903

-59 931

-58 079

2 862

1 954

2015-12-31

2014-12-31

Regionala bredbandsbolaget Netwest AB

142

0

Summa

142

0

Summa
Redovisat värde vid periodens slut

13. Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

Årets avskrivningar enligt plan
Summa
Redovisat värde vid periodens slut

14. Andel intresseföretag
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NOTER

15. Kundfordringar

2015-12-31

2014-12-31

För Borås Elhandel AB genom samdebitering

46 122

48 317

Borås Elnät AB

18 745

9 120

Summa

64 867

57 437

2015-12-31

2014-12-31

Fordran, moms-/skattedeklaration

140

1 671

Skattefordran

746

330

Överskott, SPP pension och försäkring

195

0

1 081

2 001

2015-12-31

2014-12-31

19 051

21 072

1 530

2 585

20 581

23 657

16. Övriga fordringar

Summa

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna nätavgifter
Förutbetalda leverantörsfakturor
Summa

18. Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

20 000

50 000

0

-266

69 734

Överföring resultat
föregående år

0

0

-266

266

0

Årets resultat

0

0

0

266

266

20 000

50 000

-266

266

70 000

Överföring resultat
föregående år

0

0

266

-266

0

Årets resultat

0

0

0

13

13

20 000

50 000

0

13

70 013

IB 2014-01-01

UB 2014-12-31

UB 2015-12-31

19. Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:
Anläggningstillgångar
Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatteskuld
(Redovisas ej i balansräkning)
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2015-12-31

2014-12-31

226 363

184 852

49 800

40 667

NOTER

20. Checkräkningskredit

2015-12-31

2014-12-31

Beviljad kreditlimit

600 000

500 000

Outnyttjad kredit

-203 568

-225 938

Utnyttjat belopp

396 432

274 062

Säkringsredovisning
%RODJHWVÀQDVLHULQJVNHUJHQRPQ\WWMDQGHDYHQNUHGLWNRSSODGWLOOHWWXQGHUNRQWRL%RUnVVWDGVNRQFHUQNRQWR
Finansieringen sker till rörlig ränta (Stibor 3m och marknadsmässig marginal) och den säkrade risken utgörs av
variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan (Stibor 3m). Säkringsinstrumentet
utgörs av raka ränteswappar med maximal löptid om 10 år där Borås Elnät erlägger fast ränta och erhåller
Stibor 3m. Bolaget har en skuld per 2015-12-31 på 396,4 mkr och bedömer det som mycket sannolikt att denna
skuld löper vidare med minst 80 procent under de närmaste tio åren. Utifrån Säkringsförhållandets effektivitet
uppfuller bolaget kraven för säkringsredovisning och ingen marknadsvärdering bokförs i RR eller BR. Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader med
hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Säkringsförhållandets effektivitet bedöms per
varje balansdag.

21. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2015-12-31

2014-12-31

Upplupna löne- och pensionskostnader

2 507

2 254

Arbetsgivaravgifter

1 678

1 502

Förutbetalda intäkter

2 465

2 497

Upplupen energiskatt

28

563

Upplupen fastighetsskatt

314

284

Upplupen inkomstskatt

101

34

Övrigt
Summa

215

1 646

7 308

8 780

Borås 2016-03-03
Sören Björklund
Ordförande

Mikael Wickberg
Vice ordförande

Anki Amneskog
Ledamot

Per-Olof Andersson
Ledamot

Monika Hermansson-Friedman
Ledamot

Karl Gustav Drotz
Ledamot

Pavle Velcov
Ledamot

Tommy Andersson
Arbetstagarrepresentant, Vision

Håkan Engblom
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 mars 2016
Deloitte AB
Fredrik Jonsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Borås Elnät AB, org.nr 556527-5582

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Elnät AB för
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Bolagets årsredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 20 – 35.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis som vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Borås Elnät ABs finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Borås
Elnät AB för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 3 mars 2016
Deloitte AB

Fredrik Jonsson
Auktoriserad revisor

Företagsledning
Ledningsgruppen svarar för omvärldsbevakning, strategiska utvecklingsfrågor och beslut kring dessa, samt styrelse- och ägarfrågor.

Från vänster:
Håkan Engblom vd, Jeanette Jonsson kundtjänstchef, Per Gottfridsson verksamhetsutvecklare,
Åsa Hilmersson personalutvecklare, Kenneth Helin ekonomichef, Stefan Claesson, affärsområdeschef elnät,
David Björklund affärsområdeschef stadsnät.
Bilden är tagen i vårt elnätsmuseum i Röda Stationen.
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Styrelse
Borås Elnät AB har en av Borås Stad politiskt tillsatt styrelse.
Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta suppleanter,
inklusive arbetstagarrepresentanter.

STYRELSE, ordinarie
Sören Björklund (S) ordförande
Mikael Wickberg (M) vice ordförande
Anki Amneskog (S)
Per-Olof Andersson (S)

Karl-Gustav Drotz (KD)
Monica Hermansson Friedman (M)
Pavle Velcov (S)
Tommy Andersson Vision

STYRELSE, ersättare
Eva Aspman (S)
Foto saknas

Lena Bergqvist (M)
Tune Ikatti (S)
Berit Johansson (M)

Fredrich Legnemark (V)
Setareh Jadid Tavaf (L)
Foto saknas

Kenan Odobasic (MP)
Ola Ståhl Vision
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VD har ordet
Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringsliv ekonomisk förening skall samäga bolaget i syfte att
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten
och evenemang. Bolaget skall offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål:
- Borås skall framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäring, turister och andra gäster
liksom för arrangörer och deltagare vid kongresser och publika evenemang.
- Varumärket Borås skall omfattas av positiva förtecken.
Så lyder ägardirektiven och omsatt i verksamhet så har vi under året arbetat mot dessa mål inom
följande områden och utmärkande för året har följande varit:
Partnerskapet BoråsBorås / Stads- och destinationsutveckling

Bolaget vilar på det partnerskap som finns mellan Borås Stad och föreningen Borås Näringsliv.
Partnerskapet som startade 2006 har samma mål idag som då; Att Borås skall bli attraktivare och
en bättre plats att Bo, Arbeta och Studera, och Besöka. Det gemensamt ägda bolaget BoråsBorås
TME AB har hand om besöksperspektivet till staden och de andra frågorna aktiveras och samtalas
om på SamRådsArenan. Möten där politiker och tjänstemännen tillsammans med företrädare
för näringslivet ses 3-4 gånger per år i syfte att få en gemensam helhetsbild och en plattform att
diskutera de framtidsfrågor, som är viktiga för stadens utveckling. Partnerskapet bjuder också in
till ERFA-möten, där kommunala tjänstemän och politiker, medlemmar i föreningen får tillfälle
att träffas och mötas. Partnerskapet arrangerar även Stadshusmiddagen där Gullsaxarna® delas ut.
Alla ovan aktiviteter projektleds av personal på BoråsBorås TME AB.

No Limit Street Art Festival 2015
Ett tydligt exempel på hur vi arbetar med stadsutveckling i partnerskap är No Limit Street Art
Festival, som utan modiga politiker inte hade kunnat genomföras. För andra året i rad genomfördes street art-festivalen No Limit som drivs och genomförs av bolaget. Nya världskända konstnärer, nya väggar och platser. Verken växte fram under de första dagarna i september och många
var de boråsare och besökare som vandrade runt i staden för att se konstnärerna måla och skapa.
Återigen gav besökarna No Limit högsta betyg och festivalen skapade rubriker i media och street
art-magasin internationellt.
”Purple Flag”-certifiering
Vi har under året också lyckats certifiera oss, tillsammans med sju andra pilotstäder i Sverige. Den
lila flaggan är symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad både kvälls- och nattetid. Under
året har offentliga och privata aktörer inventerat och lagt åtgärdsplaner på hur staden fungerar ur
besöksperspektiv efter butikerna har stängt, vilket ofta är just besökare till publika evenemang och
kongresser och därmed viktig för varumärket Borås och upplevelsen av staden.
Destinationsmarknadsföring

Staden som galleri
Bolaget har under året paketerat och marknadsfört det utbud inom kulturen som stadens har och
utvecklar därmed möjligheterna för stadens aktörer att få fler besökare. Att staden har så mycket
offentlig utsmyckning i form av skulpturer och gatukonst, som dessutom är tillgänglig gratis och
dygnet runt är helt unikt i Sverige. ”Staden som galleri” blev rubriken för spännande guidningar
till kulturupplevelser i det offentliga rummet såväl som på museer i staden och mängder av guidningar med många besökare genomfördes under vår och höst.
Textilstaden Borås
Tillsammans med Textile Fashion Center och stadens profilering som textilstad visar vi upp en
bild av Borås som bara kan göras av och i vår stad.
Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31
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Statistik

Under 2015 hade Borås 201 960 gästnätter i Borås, vilket är en ökning med 9%. Så många har
aldrig övernattat på kommersiella anläggningar i Borås under ett år. SCB mäter både antal hotellrum och gästnätter och totalt har Borås sålt 9986 fler kommersiella rum och ökat med 18 167
gästnätter under 2015 (jämfört med föregående år). Ökning skedde alla månader utom februari.
Antal

GÄSTNÄTTER

170 727

179 251

186 492

183 907

181 394

201 960

205 000
200 000
195 000
1900 00
185 000
180 000
175 000
170 000
165 000
160 000
155 000

År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Källa: SCB Övernattningsstatistik

TEM-värde

TURISTEKONOMISKA EFFEKTER
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i Mkr
700
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År
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Källa: Resurs AB
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Evenemang och värdskap

O-ringen Borås
Av alla de evenemang som fantastiska föreningar arrangerar under även detta år så var det i särklass största O-ringen. Världens största orienteringstävling intog Borås i juli, byggde en egen stad
i staden, och ökade invånarantalet med 20% den veckan. Ett evenemang blir ingenting utan sina
deltagare och en fantastisk arrangörsorganisation. Att det blev lyckat har Borås fått flera kvitton
på genom otroligt höga betyg i utvärderingar och ekonomisk succé. O-Ringen skapade dessutom
besöksrekord på så gott som samtliga besöksmål i staden.
Borås Turistbyrå
Bolaget ansvarar för driften av Borås Turistbyrå för att informera och samla utbudet av besöksmål
och aktiviteter som staden erbjuder. Bolaget ansvarar också för den virtuella turistbyrån, boras.
com, vilken ökar allt mer i besöksantal och en viktig kanal för både boråsare och besökare att hitta
informationen. Vi har under året mött behovet genom att byta plattform för att vässa vår framtoning i de digitala kanalerna.

Kongresser, möten och Borås Convention Bureau

Borås Convention Bureau är en del av bolaget och arbetar aktivt med att få kongresser till Borås.
Dessa möten cirkulerar ofta i Sverige och finns inom högskolevärlden, läkar- och vårdområdena,
de kommunala och politiska förbunden och inom forskning. För att de skall bli aktuellt att dessa
kongresser och möten förläggs i Borås behövs ett modernt och funktionellt möteshus. Ledtiderna är långa på införsäljningen, ofta 3-5 år från beslut till genomförande. Bolagets roll blir under
kongressen att ge deltagarna en positiv bild av staden och gott värdskap.
Dotterbolag Borås Kongresscenter AB

Dotterbolagets uppgift är att ansvara och ha rollen att bevaka att funktionen i det blivande kongresshuset, blir optimal för framtidens möten. Dotterbolaget skall också upphandla den bäst lämpade driftsoperatören. Dotterbolaget, Borås Kongesscenter AB är startat men har under året inte
haft någon verksamhet, då ägarna tagit beslut att invänta Götalandsbanans kommande sträckning
genom staden, där fastigheten kan komma att beröras.

Borås 18 februari 2015

Helena Ransjö Alcenius
Verkställande direktör
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NO LIMIT 2015
För andra året i rad genomfördes street
art-festivalen No Limit. Nya världskända konstnärer, nya väggar och platser.

8
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Årsredovisning för BoråsBorås TME AB
556784-7719
Räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, 556784-7719 får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i tkr.
Verksamheten
BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att
marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en
attraktiv destinationsort med gott värdskap.
Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.
Ägarförhållanden
Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-5646), som i sin tur är helägt av Borås
Stad. Bolaget ingår i kommunens koncern.
BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB (556547-5646) och till 9 % av BoråsBorås
Näringslivs ekonomiska förening (769615-6434). Föreningens största medlemmar är Borås City,
Knallelandsgruppen, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Viareds företagarförening och Centrumfastighet är också viktiga medlemmar. Även om staden är huvudägare till
bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från staden och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandeposten och vice ordförandeposten innehas av staden.
Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %
Antalet anställda

2015

2014

2013

2012

3 796

5 274

4 550

3 311

-16 081

-15 745

-14 792

-13 745

1

1

1

1

16

15

14

14

(Belopp i tkr)

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Det har inte varit några väsentliga händelser under räkenskapsåret eller efter dess utgång.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå under det kommande året.
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Styrelsen består av:
Ulf Olsson, Borås Stad, Ordförande
Annette Carlson, Borås Stad, Vice ordförande
Hamid Fard, Borås Stad, Ledamot
Ida Legnemark, Borås Stad, Ledamot
Hanna Lassing, Ordförande Borås Näringsliv, Kanico, Ledamot
Marie Börjesson, Knallelandsgrupppen, Ledamot
Jeanette Lindström, Quality Hotel Grand, Ledamot
Jonas Törndahl, Åhagastiftelsen, Ledamot
Matts Liljegren, Borås Stad, Suppleant
Cecilia Andersson, Borås Stad, Suppleant
Anna Liljenby, Borås City AB, Suppleant
Ann-Christin Andreasson, Högskolan i Borås, Suppleant
Personalrepresentant:
Marita Curran
Verkställande Direktör:
Helena Ransjö Alcenius
Auktoriserad revisor:
Pernilla Lihnell, Deloitte AB
Lekmannarevisor:
Gerd Jansson, Borås Stad

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat

1 549

Årets resultat

744

Totalt

2293

Disponeras för balanseras i ny räkning

2293

Summa

2293

(Belopp i kr)

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Not

2015-01-01–

2014-01-01–

2015-12-31

2014-12-31

3 796

5 274

577

343

4 373

5 617

Handelsvaror

-1 433

-2 346

Övriga externa kostnader

-8 724

-9 485

-10 023

-9 223

-236

-196

Summa rörelsekostnader

-20 416

-21 250

Rörelseresultat

-16 043

-15 633

-

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

-38

-113

Summa finansiella poster

-38

-112

-16 081

-15 745

Erhållna koncernbidrag

16 090

15 759

Summa bokslutsdispositioner

16 090

15 759

9

14

-8

-14

1

-

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

1

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader

Personalkostnader

2

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt
Skatter

Skatt på årets resultat
Årets resultat
(Belopp i tkr)
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O-RINGEN 2015
Världens största orienteringstävling
O-ringen genomfördes i Borås sommaren 2015.
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Balansräkning

Tillgångar

Not

2015-12-31

2014-12-31

3

509

587

509

587

100

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

100

-

Summa anläggningstillgångar

609

587

Färdiga varor och handelsvaror

293

235

Summa varulager

293

235

116

212

16 431

15 759

Övriga fordringar

715

577

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

394

1 195

17 656

17 743

Kassa och bank

67

71

Summa kassa och bank

67

71

Summa omsättningstillgångar

18 016

18 049

SUMMA TILLGÅNGAR

18 625

18 636

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

4

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

5

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

(Belopp i tkr)
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Eget kapital och skulder

Not

2015-12-31

2014-12-31

Aktiekapital (1.000 aktier)

100

100

Summa bundet eget kapital

100

100

Balanserat resultat

1

1

Årets resultat

1

-

Summa fritt eget kapital

2

1

102

101

14 265

12 780

14 265

12 780

Leverantörsskulder

1 100

1 711

Övriga skulder

1 968

2 630

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 189

1 414

Summa kortfristiga skulder

4 257

5 755

18 625

18 636

2015-12-31

2014-12-31

Ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

6

Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Skuld till Borås Stad

7

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Bolaget har en ”Kapitaltäckningsgaranti” utställd av Borås Stad.
Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid.

(Belopp i tkr)
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Anläggningstillgångar

Anläggningtillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med avdrag för
avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. Inventarier av mindre
värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning.
Koncernförhållande

Företaget är dotterföretag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-5646 med säte i Borås. Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning.
Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening
(org nr: 769615-6434).
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Upplysningar till resultaträkning
Not 1 Nettoomsättning

Nettoomsättning

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

1 100

1 480

545

468

Övriga intäkter

2 728

3 669

Summa

4 373

5 617

Driftsbidrag från BoråsBorås Näriningslivs ekonomiska förening
Provisionsintäkter

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 10 % av inköpen och 24 % av försäljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör.
Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

3

4

Kvinnor

13

11

Totalt

16

15

2015-12-31

2014-12-31

Styrelseledamöter

5

3

Andra personer i företagets ledning inkl VD

1

1

Styrelseledamöter

3

5

Andra personer i företags ledning inkl VD

-

-

Totalt

9

9

2015-01-01–
2015-12-31

2014-01-01–
2014-12-31

856

729

Övriga anställda

6 054

5 605

Totala löner och ersättningar

6 910

6 334

Sociala avgifter enligt lag

2 272

2 033

474

440

9 656

8 807

Män

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:

Män:

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och verkställande direktör

Pensionskostnader samtliga anställda
Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter
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Tilläggsupplysningar, forts.

Upplysningar till balansräkning
2015-12-31

2014-12-31

Vid årets början

978

978

Nyanskaffningar

157

-

1 135

978

Vid årets början

-391

-196

Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden

-235

-195

Summa avskrivningar

-626

-391

509

587

2015-12-31

2014-12-31

-

-

Förvärv

100

-

Utgående anskaffningsvärde

100

-

Antal andelar

Kapital-andel %

2015-12-31

1000

100%

100

Säte

Eget kapital

Resultat

Borås

100

-

2015-12-31

2014-12-31

16 090

15 759

9

-

332
16 431

15 759

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Summa anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Redovisat värde vid årets slut
Not 4 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde

Företagets namn
Borås Kongresscenter AB
Företagets namn

Org nr

Borås Kongresscenter AB

559009-9957

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

Specifikation fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos moderbolag, Borås Stadshus AB
Fordringar hos Borås Stad
Fordringar hos övriga koncernföretag
Summa

Aktiekapital Fritt eget kapital

Not 6 Eget kapital

Vid årets början

100

Årets resultat

1

Vid årets slut

100

2

2015-12-31

2014-12-31

Beviljad kreditlimit

20 000

20 000

Outnyttjad del

-5 735

-7 220

Utnyttjat kreditbelopp

14 265

12 780

Not 7 Skuld Borås Stad
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Konstnären Intis verk finns spridda
över hela världen, nu också i Borås.
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Foto: Björn Linder

NO LIMIT 2015

”VI VILL GE DIG NYA PERSPEKTIV”
Maxitavla vid Landvetters utfart.

TEXTILSTADEN”
20

Kampanj för Borås som textilstad med
aktiviteter inom temat textil.

Underskrifter

Ulf Olsson
Styrelseordförande

Annette Carlson
Styrelseledamot

Jonas Törndahl
Styrelseledamot

Hanna Lassing
Styrelseledamot

Jeanette Lindström
Styrelseledamot

Hamid Fard
Styrelseledamot

Ida Legnemark
Styrelseledamot

Marie Börjesson
Styrelseledamot

Helena Ransjö Alcenius
Verkställande direktör

Marita Curran
Personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2016
Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
kommer senare
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boras.com

ÅRSREDOVISNING 2015 • Borås Elnät AB

39
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BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning 2015 för Borås Textile Fashion Center AB
Styrelsen föreslås besluta:
Årsredovisningen läggs till handlingarna.

20160309

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/SH0012 107
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160309/Svante Stomberg

Programområde: 1

ÅRSREDOVISNING 2015
BORÅS STAD TEXTILE FASHION CENTER AB
556565-1493
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4
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6

Resultaträkning

8

Balansräkning

9

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

10

Tilläggsupplysningar

11

Upplysningar till resultaträkning

12

Upplysningar till balansräkning

13

Underskrifter

14

Revisionsberätterlse

16

Granskningsrapport, lekmannarevisorer
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VD HAR ORDET
Under året har bolagets verksamhet koncentrerats till att tydliggöra bolagets roll i den samverkansplattform som Textile Fashion Center® utgör. Här samsas verksamheter och organisationer inom vetenskap,
kultur, innovation, näringsliv och affärsutveckling.

Bolagets roll
Bolagets skall utgöra resurscentra för all verksamhet i Simonsland genom att ansvara för administration,
service och infrastruktur, de gemensamma funktionerna, marknadsföra och utveckla centret ”Textile Fashion Center” .
Bolaget äger och driver varumärket Textile Fashion Center®. Styrelsen är sammansatt av representanter
från stad, högskola, region och näringsliv för att på strategisk nivå arbeta med att skapa tillväxt, förnyelse
och företagsutveckling i regionen, genom att stödja verksamheterna i Textile Fashion Center® mot följande målgrupper; Besökare, Näringsliv, Kompetens och Innovation.

Bolagets verksamhet
Bolagets kostnadsposter innehåller till största del hyra för publika kommunikationsytor och kostnader
förenat med skötsel av dessa. Bolaget står för informationsdisk samt värdskap till alla besökare till huset
och samordning av husets gemensamma marknadsföring.
Trycket på att vilja mötas i Textile Fashion Center® har blivit stort och positivt, men inte förberett för. Bolaget har därför tagit på sig rollen att samordna alla de förfrågningar för att utomstående inte skall uppleva
att det är många olika organisationer bakom, utan att känna att de sömlöst och med gott värdskap har haft
ett möte på Textile Fashion Center®.
Styrelsen har under året inhiberat den tidigare affärsplanen och nytt arbete med vision, mål och strategier för att uppnå effekter som gagnar tillväxt, förnyelse och företagsutvecklingen i regionen, kommer att
ske under 2016.

Ekonomi
2014 års budgetavvikelse på -1 813 tkr berodde till stora delar på att externa bidrag, från VGR, inte erhölls
såsom var budgeterat. Vi har under året fått positivt besked att 2014 års beviljade bidrag kommer att betalas ut till ägarna (Borås Stad) och VGR har godkänt en förlängning för 2015 års bidrag till halvårsskiftet
2016.

Framtid
Att få igång ett helt hus, en ny platsbildning och samverkan mellan alla de olika aktörerna kräver tid och
uthållighet, men är väl värt arbetet. Tillkomsten av huset och området Textile Fashion Center har gett god
effekt och gott rykte för Borås. Tillsammans med fastighetsägarnas framtidsplaner skapar Textile Fashion
Center även nya stadsutvecklingsmöjligheter för Borås.

Helena Ransjö Alcenius
Tf Verkställande direktör
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STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
2015-12-31

2014-12-31

Ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i
mindre aktiebolag.

Fordringar skulder och avsättningar
Fordringar är redovisade till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Koncernförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB ,556547-5646 med säte i Borås.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar

År

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer
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Årsredovisning för
Borås Stad Textile Fashion Center AB 556565-1493
Räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för BSTF AB, 556565-1493 får härmed avge årsredovisning för 2015.

VERKSAMHET
Bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentra för all veksamhet i Simonsland genom att
ansvara för administration, service och infrastruktur, de gemensamma funktionerna, marknadsföra och utveckla centret ”Textile Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom
vetenskap, kultur, innovation och handel som bedrivs i Simonsland.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB org. 556547-5646 med säte i Borås som i
sin tur är dotterbolag till Borås Stad.

FLERÅRSÖVERSIKT

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Belopp i tkr
2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-06-30

1 815
-8 063
1

1 888
-7 784
1

655
2

3
32
100

RESULTATDISPOSITION

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat

26 238
522

Totalt

26 760

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

26 760
26 270

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar
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STYRELSEMEDLEMMAR
Per-Olof Höög, Styrelseordförande
Alexis Mouschopanis, Vice styrelseordförande
Björn Brorström, Ledamot
Lars-Gunnar Comén, Ledamot
Erik Johnson, Ledamot
Janne Kemi, Ledamot
Birgitta Losman, Ledamot
Leila Pekkala, Ledamot
Jonas Wollin, Ledamot
Hans Eje Gustafsson, Suppleant
Linda Ikatti, Suppleant
Kaarina Kling, Suppleant
Samir Muratovic, Suppleant
Helena Thorell, Suppleant

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Tf Helena Ransjö Alcenius

HUVUDANSVARIG REVISOR
Pernilla Lihnell

REVISORSSUPPLEANT
Harald Jagner

LEKMANNAREVISOR
Bill Ingemar Johansson

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT
Ingwer Kliche
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

Not

2015-01-01
2015-12-30

2014-01-01
2014-12-31

1 815 489
1 815 489

1 888 012
2000
1 890 012

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
2
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

-7 821 140
-1 649 134
-377 548
-9 847 823

-7 645 080
-1 654 427
-300 794
-9 600 301

Rörelseresultat

-8 032 334

-7 710 289

2 150
-32 448
-30 298

998
-74 526
-73 528

Resultat efter finansiella poster

-8 062 632

-7 783 817

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner

8 065 000
8 065 000

7 778 000
7 778 000

Resultat före skatt

2 368

-5 817

Skatter
Skatt på årets resultat

-1 846

-

522

-5 817

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
1
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

2 257 348
2 257 348
2 257 348

2 516 471
2 516 471
2 516 471

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
4
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar

364 762
8 300 873
375 285
55 000
9 095 920
9 095 920

565 477
7 597 000
924 930
397 640
9 485 047
9 485 047

SUMMA TILLGÅNGAR

11 353 268

12 001 518

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

26 238
522
26 760

32 055
-5 817
26 238

146 760

146 238

10 483 918
10 483 918

0
0

150 089
331 699
62 795
178 007
722 590

188 557
50 527
378 008
11 855 280

11 353 268

12 001 518

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
5
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier med kvotvärde 100 kr per aktie)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till Borås Stad
Summa långfristiga skulder

6

Kortfristiga skulder
7
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
2015-12-31

2015-12-31

Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Bolaget har en ”Kapitaltäckningsgaranti” utställd av Borås Stad.
Borås Stad åtar sig att svara för Borås Stad Textile Fashion Center ABs budgeterade kostader vid var tid.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i
mindre aktiebolag (K2 reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, 556547-5646 med säte i Borås.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar

År

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

8
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UPPLYSNING TILL RESULTATRÄKNING
Not 1 - Koncernuppgifter
Av företagets totala inköp och försäljning 2015 mätt i kronor avser 7% av inköpen och 25% av försäljningen
andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 2 - Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2015-01-012015-12-31
3
3

2014-01-012014-12-31
3
3

2015

2014

2

5

1

1

7
-

5
-

10

11

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

Löner och andra ersättningar:

1 191 899

1 183 108

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
Styrelsearvode

1 191 899
393 006
52 509
135 973

1 183 108
399 268
99 408
-

Män
Kvinnor
Totalt
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:
Styrelseledamöter
Andra personer i företagets ledning inkl VD
Män:
Styrelseledamöter
Andra personer i företagets ledning inkl VD
Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
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UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNING
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2015-12-31

2014-12-31

2 902 152
118 425
3 020 577

1 974 232
927 919
2 902 151

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden

-385 681
-377 548

-84 887
-300 794

Summa avskrivningar

-763 229

-385 681

2 257 348

2 516 470

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Nyanskaffningar
Total

Redovisat värde vid årets slut

Not 4 - Fordringar hos koncernbolag
Fordringar hos moderbolag, Borås Stadshus AB
Fordringar hos övriga koncernföretag
Summa koncernfordringar

8 065 000
235 873
8 300 873

7 597 000
7 597 000

Not 5 - Eget kapital

Vid årets början

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

100 000

20 000

26 238

100 000

20 000

26 760

Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat

522

Vid årets slut

Not 6 - Långfristiga skulder till Borås Stad
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Summa långfristiga skulder

15 000 000
4 516 082
10 483 918

0
0

331 699
331 699

-

Not 7 - Skulder till koncernföretag
Skulder till övriga koncernföretag
Summa skulder till koncenföretag
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UNDERSKRIFTER
Borås 2015-03-03

Per-Olof Höög

Alexis Mouschopanis

Styrelseordförande

Vice styrelseordförande

Lars-Gunnar Comén

Björn Brorström

Ledamot

Ledamot

Janne Kemi

Erik Johnson

Ledamot

Ledamot

Jonas Wollin
Ledamot

Birgitta Losman
Ledamot

Leila Pekkala

Helena Ransjö Alcenius

Ledamot

VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktorieserad revisor
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textilefashioncenter.se

