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INTRESSENT BEHOV/FÖRVÄNTNINGAR VIKTIGA FRÅGOR DIALOG

Medarbetare Medarbetare med god kompetens, goda hälsore-
laterade beteenden och engagemang.

Sund företagskultur och hälsofrämjande arbets-
miljö, engagerad personal med rätt kompetens 
och möjlighet till personlig utveckling, attraktiv 
arbetsgivare.

Internkommunikation, samverkansmöten, APT 
(arbetsplatsträffar), kompetensutveckling.

Kund Nöjda kunder med högt förtroende för oss 
och som värdesätter våra tjänster, kundens 
förstahandsval.

God tillgänglighet och tillförlitlighet, hållbara, 
prisvärda och kundanpassade lösningar som 
baseras på modern teknik.

Löpande dialog och samverkan, kundbesök, 
evenemang, annonsering, sociala medier.

Ägare Trygga en samhällsviktig infrastruktur genom 
minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. 

Uppfyllnad av mål, god tillgänglighet och 
tillförlitlighet på tjänster, stort förtroende för va-
rumärket och de som företräder verksamheter.

Ägardialog, styrelsemöten, riskutskott.

Myndighet Efterlevnad av lagar, förordningar och andra krav, 
information och dialog runt kommande krav. 

Transparens, dialog med tillsynsmyndighet och 
andra myndigheter, nuvarande och kommande 
krav. 

Tillsynsmöten, interna forum, löpande dialog 
med myndighet.

Bransch- och  
medlemsorganisation

Kunskap och omvärldsbevakning, lobbying, 
aktivt deltagande.

Aktuella och kommande frågor kritiska för 
verksamheten.

Aktivt deltagande i forum.

Leverantörer och  
samarbetspartners

Seriös aktör utfört enligt avtal och uppställd 
kravspecifikation.

Hållbar upphandling, sund konkurrens, arbete 
mot mutor och korruption.

Upphandling, avtalsuppföljning, periodisk uppfölj-
ning och löpande dialog.

Universitet och högskolor I samverkan utveckla verksamheten för att möta 
kommande behov.

Miljö- och hållbarhet, konkurrenskraftig verksam-
het, utveckla och testa ny teknik.

Samverkansprojekt, examensarbete, studiebe-
sök, praktik.

Fackliga  
organisationer

Samverkan med arbetsgivare för en säker och 
hälsofrämjande arbetsmiljö 

Säker och hälsofrämjande arbetsmiljö, kompe-
tensutveckling, diskriminering och kränkande 
särbehandling. 

Samverkansmöten, skyddskommitté.

Intressenter och omvärldsbevakning
Vi arbetar förebyggande för att säkerställa en hållbar leverans av tjänster som möter nuvarande och kommande legala krav och andra 
krav från intressenter gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

STYRNING OCH ORGANISATION

Genom omvärldsbevakning och kontinuerlig dialog 

med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och 

andra intressenter får vi värdefull information som vi 

använder för att säkerställa fortsatt hållbar leverans 

och vidareutveckling av verksamheten. En viktig 

del i omvärldsbevakningen är samverkan med andra 

branschorganisationer för att med god framförhållning 

möta kommande krav från såväl myndigheter som kunder.

Vårt arbetssätt med att hantera risker och möjligheter med 

koppling till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

är en del av vårt löpande arbete som ständigt utvecklas 

då det är en viktig del i vårt arbete med att förbättra 

verksamhetens organisation och ledningsprocesser. Vi 
utvärderar effekten på genomförda åtgärder genom 
bland annat vår internkontroll. Under 2020 har vi arbetat 
med att tydliggöra kopplingen mellan riskhantering och 
verksamhetens mål och processer.

Under året har vi även haft ett stort fokus på det 
förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet genom 
riskbedömningar och åtgärder omsatta i handlingsplaner. 

Krisstaben har under året hanterat vårt krisledningsarbete 
rörande coivd-19 pandemin utifrån verksamhetens 
krishandbok. Staben har löpande genomfört 
riskbedömningar och beslutat om verksamhetsanpassade 
åtgärder baserat på virusspridningen lokalt, nationellt och 
globalt. 

Möjligheter och risker
Vi bedriver en samhällsviktig verksamhet där driftsstörningar och annan störning kan få betydande konsekvenser för s  
och enskilda kunder. För att säkerställa vårt uppdrag och nå våra övergripande målsättningar behöver vi arbeta på ett 
strukturerat sätt med att identifiera, hantera och reducera strategiska och operativa risker. 
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Att jobba effektivare, är att jobba smartare
Tänk dig att du arbetar som underhållstekniker och en pump någonstans behöver åtgärdas. Förmodligen har du inte den tekniska 
informationen i huvudet utan behöver konsultera en manual. Det är nu det börjar bli besvärligt. För nu måste du leta igenom hyllmeter av 
pärmar och tusentals sidor för att hitta fakta om pumpen ifråga. Men det finns en smartare lösning. Den kallas Master Concept och hjälper 
Borås Energi och Miljö att få koll på varenda del i sina anläggningar. 

Problemet här ovan är inget ovanligt, det är en utmaning 
de flesta stora anläggningar lever med. Det beror på 
att verksamheter för till exempel energiproduktion och 
avlopps- och avfallshantering är uppbyggda av mängder av 
olika system, från många olika leverantörer. Var och en av 
dessa tillhandahåller manualer och pärmar för exempelvis 
ritningar, service/underhåll och garantier. Och för att göra 
utmaningen än större så har varje leverantör dessutom 
sina alldeles egna koder, namnsättning och strukturer på 
innehållet.

Att skapa kontroll där det tidigare  
var omöjligt
När det handlar om många system och stora komplicerade 
anläggningar så är det i stort sett omöjligt att ha koll på 
allt, svårt att prognostisera underhåll och ännu svårare att 
genomföra uppdateringar. 

”Lösningen är att skapa ett gemensamt och enhetligt 
anläggningsregister där alla objekt –exempelvis pumpar, 
traverser, stationsaggregat, belysningsarmaturer etc. – 
finns samlade och förses ett eget och unikt id-nummer, en 
beteckning  som gör att man via en enda sökning får upp 
all information om objektet och de ingående artiklarna. 
Det är precis det Master Concept handlar om”, säger Erika 
Dinis, Gruppchef för Anläggningsinformationsgruppen 
och ansvarig för uppbyggnaden av Borås Energi och Miljös 
anläggningsregister.

Styra upp och effektivisera
Bakgrunden till satsningen är att när Borås Stad beslöt att 
investera i ett nytt Energi- och Miljöcenter, EMC, så ville man 
också skapa bästa möjliga förutsättning för att styra upp 
drift och underhåll på ett mer effektivt sätt. Ett modernt 
anläggningsregister var nödvändigt för att kunna göra det.

EMC är en gigantisk anläggning, eller snarare ett antal 
stora och mer eller mindre komplexa anläggningar som 
samverkar för att förse Borås med allt som behövs för att 
få vardagen att fungera. I EMC ingår avloppsreningsverk, 
biogas- och rötningsanläggning, byggnader för kontrollrum 
och personal, en stor kraftvärmeverksanläggning, en lång 

överföringsledning för fjärrvärme, avlopp och gas, samt 
pumpstation och ett minikraftverk som återvinner energi ur 
det vatten som återförs till Viskan. 

”Alla dessa anläggningar och verksamheter 
och all information kopplat till dem, ska finnas i 
anläggningsregistret. Det handlar om över 70 000 koder 
på objekt som skall vara  ”översatta” och anpassade 
till Borås Energi och  Miljös beteckningar och struktur. 
Nya anläggningar går in i systemet direkt och parallellt 
pågår arbetet att lägga in informationen om våra äldre 
anläggningar. Vi är mitt uppe i det arbetet och räknar med 
att ha lagt in och synkat all grundinformation till 2023”, 
säger Erika Dinis.

3D skapar nya möjligheter
Genom att anläggningsregistret är en databas så finns 
det möjlighet att  skapa sökfunktioner som passar de 
olika verksamheterna optimalt och skapa olika nivåer på 
vilken information och dokumentation olika medarbetare 
har behörighet till. Den moderna tekniken erbjuder också 
funktioner för att lägga in så kallade rödmarkeringar på 
ritningar utan att påverka originalritningen. I systemet finns 
också 3D-modeller på anläggningar och man kan klicka på 
objekten i modellen för att hitta just den information som 
man letar efter. 

”Idag finns hela EMC i 3D och snart kommer det att vara 
möjligt att koppla foton i anläggningen till 3D modellen. 
Det ökar realismen och därmed också förståelsen. Ett 
nästa steg är att utveckla systemet med AR-teknik för 
att bli ännu effektivare. Det system vi bygger upp nu 
lägger grunden för att kunna addera nya förmågor och 
spetsteknik även framöver”, säger Erika Dinis.

Enkel och smart uppdatering
En annan nog så viktig fördel är att underhållssystemet 
för anläggningarna är integrerat mot Master Concept 
vilket gör att uppdateringar av informationen i registret 
kan göras helt automatiskt. Och genom att uppdateringen 
görs i databasen så justeras informationen på alla ställen i 
systemet där den förekommer. 

TEMA: DIGITALISERING

”Det spar mängder av tid och säkerställer att registret 
alltid innehåller rätt och aktuell information”, förklarar 
Erika Dinis.

Allt i mobilen
Det finns också en app som är kopplad till 
underhållssystemet. Via den arbetar underhållstekniker 
med sina arbetsorder och kan komma till Master 
Concept vilket gör att våra medarbetare kan nå den 
information de behöver via sin mobiltelefon.  För 
närvarande pågår ett arbete där alla objekt i våra 
anläggningar skall få objektskyltar som är försedda 
med QR-koder, vilket gör det både snabbt och enkelt 
att få den information man behöver på plats ute i 
verksamheten.

Digital tvilling
En av de stora utmaningarna när man har så här många 
och stora anläggningar som är sammankopplade med 
varandra är att ha överblick och förstå hur allt hänger 
samman, vilket är nödvändigt för att kunna planera och 
driva verksamheten vid de olika anläggningarna på ett 
bra och effektivt sätt. 

”Ett viktigt hjälpmedel för oss är den så kallade digitala 
tvilling vi har skapat av våra fysiska anläggningar. Med 
den kan vi i framtiden göra simuleringar av flöden och 
händelser, testa och koppla samman olika system 
och delar, provköra ny teknik eller nya funktioner. 
Simuleringar kan också användas för att träna och 
utbilda personal för att stå bättre rustade vid störningar 
och avbrott”, säger Erika Dinis.

Ökad kunskap – bättre beslut
Master Concept gör oss redan bättre. När stadens nya 
vattenverk tar form då kan vi redan från början anpassa 
oss till Master Concept – vi vet exakt hur vi ska göra och 
vad som krävs.  

”Det vi också lärt oss är att det skrivna ordet inte 
räcker hela vägen, man måste också ha en levande och 
kontinuerlig dialog, öga mot öga och hela vägen. Med 
erfarenheterna från Master Concept kan vi inte bara 
skapa en bättre verksamhet, vi har dessutom blivit en 
bättre beställare” avslutar Erika Dinis.

Bra för dig och staden
Master Concept gör inte bara vardagen enklare och 
effektivare för Borås Energi och Miljö, det kommer hela 
staden till godo. Genom att systemet gör det möjligt att 
visualisera både anläggningar och flöden på en mängd 
olika sätt, kan vi skapa bättre beslutsunderlag för 
stadsplanering och utveckling, vilket ökar effektiviteten 
och i det långa loppet sparar pengar. Det ger oss också 
nya möjligheter att göra visuella presentationer för 
medborgarna att ta del av. 

…och för miljön
Att samla all information digitalt i ett 
anläggningsregister kommer också att spara oerhörda 
mängder papper, pärmar och utskrifter. Och bidrar till 
ett smartare och mer hållbart Borås 
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GRI BESKRIVNING SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn 24

102-2 Viktigaste aktiviteterna, varumärkena, produkterna och tjänster 2

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor 23

102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet 24

102-5 Ägarstruktur och organisationsform 24

102-6 Marknader som organisationen är verksam på 24

102-7 Den redovisade organisationens storlek 24

102-8 Antal anställda per anställningsform, hel- och deltid 14-16, 24

102-9 Organisationens leverantörskedja 5,6,18

102-10 Väsentliga förändringar av organisationens struktur, storlek och ägande Inga väsentliga förändringar

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 2,5,11-13

102-12 Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer 5, 18

102-13 Medlemskap i organisationer 5

STRATEGI

102-14 Uttalande från VD 3

102-15 Påverkan, risker och möjligheter 6

102-16 Etik och integritet 5, 12, 18

STYRNING

102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 5

102-24 Tillsättning av styrelse 5

INTRESSENTER

102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 6

102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 15

102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter 5, 6

102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. 6

102-44 Viktiga frågor som lyfts via kommunikation med intressenter 6

REDOVISNINGSPROFIL 

102-45 Koncernbolag som omfattas av redovisningen 2

102-46 Process för definition av innehållet och avgränsningar 5, 6

102-47 Väsentliga områden som har identifierats 5, 11-13

102-48 Förändring av tidigare redovisad information Inga väsentliga förändringar

102-49 Väsentliga förändringar av redovisningens avgränsningar och omfattning Inga väsentliga förändringar

102-50  Redovisningsperiod 2

102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 2

102-52 Redovisningscykel 2

102-53 Kontaktperson 2

GRI-index och ytterligare upplysningar
Generella standardupplysningar. 

GRI-INDEX

102-54 Redovisning i enlighet med GRIs riktlinjer 2

102-55 GRI index 21

102-56 Externt bestyrkande 2

HÅLLBARHETSSTYRNING

103-1 Avgränsningar inom organisationen för väsentliga områden 2, 5, 11-13

103-2 Metod för styrning och dess olika delar 5

103-3 Utvärdering av styrningen 5

INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR 

203-1 Investeringar i infrastrukturen 18

203-2 Indirekt ekonomisk påverkan 2, 5

ANTIKORRUPTION

205-1 Hållbarhetsstyrning 5, 18

205-3 Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder Inga incidenter

MATERIALANVÄNDNING

301-1 Materialanvändning. 20

ENERGI

302-1 Energianvändning inom organisationen 12

VATTEN

303-5 Total vattenanvändning 11

304-2 Väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden i skyddade områden 12-13

UTSLÄPP

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 12

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2 ) 12

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 12

AVFALL

305-5 Minskning av utsläpp av växthusgaser 12

305-7 Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), och andra signifikanta utsläpp till luft  11, 20

306-1 Totala utsläppen till vatten (typ och recipient) 20

306-2 Total avfallsvikt (typ och hanteringsmetod) 20

REGELUPPFYLLNAD

307-1 Betydande böter och sanktioner till följd av brott mot miljölagar och bestämmelser Två fall, totalt 625 000 kr.

UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER AVSEENDE MILJÖ

308-1 Andel nya leverantörer som har granskats utifrån miljökriterier 18

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

401-1 Antal och andel nyanställda, samt personalomsättning 14

HÄLSA OCH SÄKERHET

403-1 Arbetsmiljöledningssystem och omfattning 5

403-2 System för tillbudsrapportering 15
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Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI 

OCH MILJÖ AB, organisationsnummer 556527-5590, får 

härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB, organisationsnummer 

556547-5646,  vilket i sin tur är helägt av Borås Stad. 

Bolaget är en organisatorisk enhet i 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. 

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under 

året och efter årets utgång har bedrivits i enlighet med 

det i bolagsordningen angivna kommunala syftet och de 

kommunala principer som bolaget har och verkar inom.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret och efter 
räkenskapsårets utgång
Fram till den 1 april var Ewa Bideberg tf. VD för bolaget 

därefter tillträdde Anders Lindholm som ordinarie VD. Efter 

drygt 6 månader avslutades Anders Lindholms anställning 

och från den 5 oktober fick Anders Glemfelt uppdraget som 

tf. VD. Magnus Kårestedt anställdes under hösten till ny VD 

och kommer tillträda i januari 2021. 

Hela EMC-projektet hade per den 31/12 2020 en 

upparbetad investering på 3 532 mnkr av en totalbudget 

på 3 667 mnkr. Vid investeringsbeslutet av EMC, 

beslutades att finansieringen av reinvesteringarna 

i nytt avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk 

skulle gå igenom Borås Stads internbank. Projektet 

skulle lånefinansieras till 100%. Totalt har bolaget lånat 

2 500 mnkr för detta specifika projekt. Resterande 

investeringskostnad tas genom checkräkningskrediten.

I slutförhandling med entreprenörer i projekt EMC har 

bolaget bl.a. krav på en entreprenör att isolering i 

kraftvärmeverket ska bytas ut. Tvisten är ännu olöst.

Bolagets styrelse, Kommunstyrelse och 

Kommunfullmäktige har under året beslutat om att 

införa bostadsnära insamling av hushållsavfall för 

villa- och fritidshus. Beroende på att förutsättningarna 

för finansieringen förändrades under året var bolaget 

tvungna att ta om besluten i styrelsen, Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige. I december fattade 

Kommunfullmäktige det slutliga beslutet om att bolaget 

kunde fullfölja projektet. Projektet kommer ta ca 2,5–3 

år att införa och första området kommer få det nya 

insamlingssystemet under första halvåret 2021.

Under december 2019 valde vår ordförande i styrelsen 

Kent Hedberg att ta en timeout från sitt styrelseuppdrag 

och Ulrik Nilsson förste vice ordförande gick in som 

ersättare. Vid ordinarie bolagsstämma i april valdes 

en ny styrelse och Hanne Jensen utsågs till ny 

styrelseordförande. Hanne Jensen valde dock under hösten 

att avsäga sig uppdraget och ägaren utsåg då Roland 

Andersson till ny ordförande från och med 15 oktober. 

Organisation och personal
Medelantalet tillsvidareanställda uppgick under året till 

322 (314) personer. Övriga uppgifter om anställda och 

personalkostnader framgår av not 4.

Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 1 047 

(1 038) mnkr. Bolaget har haft något lägre försäljning av 

fjärrvärme i jämförelse med föregående år. Intäkter för 

mottaget avfall har ökat i jämförelse med föregående år. 

Totala elintäkter i bolaget har varit högre än föregående år 

Förvaltningsberättelse
trots låga elpriser. Detta beror främst på elproduktionen 

på det nya kraftvärmeverkets turbin samt försäljning av 

elcertifikat och utsläppsrätter. Intäkter för VA har ökat 

beroende på årets taxeökning samt att intäkterna för 

anslutningsavgifter varit högre än föregående år. Posten 

för övrig energiverksamhet, där Vattenkraften ingår,  visar 

på lägre intäkter på grund av lägre elpriser trots högre 

volym, även posten energitjänster har varit lägre under 

året.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 52,3 (25,8) 

mnkr. Resultatet för Fjärrvärmen uppgick till 47,2 (49,7) 

mnkr, för övrig energiverksamhet till 7,4 (7,7) mnkr, för 

Biogas till -18,0 (-19,7) mnkr, för VA-verksamheten till 11,9 

(-16,1) mnkr och för övrig avfallshantering till 9,2 (14,2) 

mnkr, övrigt och gemensamt -5,4 (-10,0) mnkr.

VA-verksamhetens resultat avsattes tom 2017 till en fond 

för framtida reinvestering. Bakgrunden till avsättningen 

är kravet i 30§ lagen om allmänna vattentjänster där 

VA-verksamhet måste bedrivas till självkostnadspris. 

Medel får avsättas till fond för framtida nyinvesteringar. 

Borås Stad (KF) har fattat ett beslut om investering i nytt 

avloppsreningsverk och därför har en investeringsfond 

upprättats. I och med att det nya avloppsreningsverket 

togs i drift under våren 2018 så har VA-fonden börjat att 

lösas upp from juli månad 2018.

Posten pågående investeringar har ökat mot föregående 

år. Totala pågående investeringar per bokslutet var 134,1 

mnkr mot 75,3 mnkr föregående år. Detta beror främst 

på pågående investeringar av förbehandlingsanläggning 

biogas, nya insamlingssystemet samt nya 

omvandlingsområden.

Marknad
”Fjärrvärmeleveransen under 2020 blev totalt 560,1 GWh 

(587,4) . En minskning från föregående år samt lägre än 

budget. Vi har under året haft varmare temperaturer än 

budget. 2020 blev ett av de varmaste åren sedan mätning 

av årstemperatur har gjorts. 

Bolagets försäljning av fordonsgas har under 2020 varit 

något lägre än 2019. Den totala volymen till försäljning 

uppgick till 927 kNm3 (975 kNm3).

Bolaget har en ambition att satsa på olika former av 

kommunikationsinsatser till stadens invånare. Målet 

med kommunikationen är att motivera och engagera 

invånarna än mer i stadens miljöarbete. 2020 blev inte 

så som planerat med tanke på att vi inte har kunnat 

träffa invånarna fysiskt. Innan restriktionerna infördes 

hann bolaget med att arrangera öppet hus på Energi- och 

Miljöcenter på Sobacken, delta i arbetsmarknadsmässa 

arrangerat av Högskolan i Borås och genomföra 

studiebesök i våra anläggningar. 

Under resterande del av året har kundmöten och övrig 

extern kommunikation skett i digital form. I slutet av 

året lanserade bolaget en ny app, Sortera med mera, 

som hjälper kunderna att sortera rätt och hålla reda på 

öppettider till stadens återvinningscentraler och få notiser 

om när bolaget kommer och tömmer sopkärl mm.

Bolaget försöker hela tiden utveckla 

kommunikationsvägarna till invånarna i Borås, bland annat 

genom att aktivt arbeta med hemsidan, sociala medier 

och genom fysiska och digitala möten med boråsarna. 

Detta för att få delaktighet i miljöarbetet som syftar till en 

fossilbränslefri och hållbar kretsloppsstad.

Förväntad framtida utveckling samt 
risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget kommer under 2021 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 året kommer fokus att vara:

• Framtida dricksvattenförsörjning, projekt med nytt 

vattenverk.

• Sortera mera hemma, bostadsnära insamlingssystem.

• Att fortsätta att skapa synergier inom bolagets 

organisation.

• Framtagning av strategi för fjärrvärmens utveckling. 

• Gasol- och stödoljeförbränning till fjärrvärmeproduktionen 

ska konverteras till förnybara bränslen. 
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Not 2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Nettoomsättning 1 1 046 914 1 038 189

Aktiverat arbete för egen räkning 22 942 23 661

Övriga rörelseintäkter 8 814 1 903

1 078 671 1 063 753

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -159 990 -186 643

Övriga externa kostnader 2,3 -342 404 -392 526

Personalkostnader 4 -218 576 -206 508

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 9,10,11,12 -225 385 -177 087

Övriga rörelsekostnader 0 -2 771

-946 355 -965 535

Rörelseresultat 132 315 98 218

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 220 680

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -80 201 -73 112

-79 981 -72 432

Resultat efter finansiella poster 52 335 25 785

Bokslutsdispositioner 7 -52 475 -26 043

Resultat före skatt -141 -257

Skatt på årets resultat 8 -0 1 284

Årets resultat -141 1 027

Resultaträkning
Flerårsöversikt* 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 1 046 914 1 038 189 966 837 937 067 918 547

Balansomslutning (tkr) 5 211 493 5 081 461 4 639 131 3 554 154 2 655 028

Resultat efter finansiella poster (tkr) 52 335 25 785 62 570 -298 077 59 725

Årets resultat (tkr) -141 1 027 -6 525 -351 249 12

Investeringar 360 248 635 659 1 240 356 1 324 465 125 644

Resultatmarginal (%) 12,7% 9,5% 9,1% -30,1% 8,5%

Avkastning på totalt kapital (%) 2,5% 1,9% 1,9% -7,9% 3,0%

Avkastning på eget kapital (%) 9,5% 5,0% 12,6% -65,5% 22,0%

Soliditet (%) 10,6% 10,2% 10,7% 12,8% 10,2%

Antal tillsvidareanställda 322 314 315 311 225

* se not 22 för nyckeltalsdefinitioner. 

Förslag till resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

 

Balanserat resultat 93 612 345 kr

Årets resultat -140 846 kr

93 471 499 kr

disponeras så att

i ny räkning överföres 93 471 499 kr

93 471 499 kr

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter över 

förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 

Flerårsöversikt*
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Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 3 069 4 142

3 069 4 142

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 973 407 510 847

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 3 549 473 4 054 318

Inventarier, verktyg och installationer 12 176 473 37 866

Pågående nyanläggningar 13 134 059 75 267

4 833 412 4 678 299

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 14 94 018 94 018

94 018 94 018

Summa anläggningstillgångar 4 930 499 4 776 459

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Lager av elcertifikat och ursprungsgarantier 0 0

Råvaror och förnödenheter 49 882 33 286

49 882 33 286

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 152 952 156 927

Koncerninterna fordringar 47 901 64 461

Skattefordringar 3 255 3 255

Övriga fordringar 8 899 21 282

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 17 009 22 967

230 016 268 892

Kassa och bank 1 096 2 824

Summa omsättningstillgångar 280 994 305 002

SUMMA TILLGÅNGAR 5 211 493 5 081 461

Balansräkning
Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10 000 10 000

Reservfond 40 000 40 000

50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 93 612 92 586

Aktieägartillskott 0 0

Årets resultat -141 1 027

93 471 93 612

Summa eget kapital 143 471 143 612

Obeskattade reserver 16 521 500 477 682

Avsättningar

Övriga avsättningar 17 212 871 220 508

212 871 220 508

Långfristiga skulder

Reverslån Borås Stad 18 2 550 000 2 650 000

Checkräkningskredit Borås Stad 19 1 308 632 1 141 021

Förutbetalda anslutningsavgifter 152 705 128 642

4 011 336 3 919 663

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 84 151 98 951

Koncerninterna skulder 175 084 151 182

Skatteskuld 0 0

Övriga skulder 14 920 14 252

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 48 160 55 612

322 314 319 997

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 211 493 5 081 461
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         Bundet eget kapital           Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad 

vinst/förlust

Årets resultat Summa eget 

kapital

Ingående balans 2019-01-01 10 000 40 000 99 111 -6 525 142 586

Disposition av föregående  

års resultat

0 0 -6 525 6 525 0

Årets resultat 0 0 0 1 027 1 027

Utgående balans 2019-12-31 10 000 40 000 92 586 1 027 143 613

Ingående balans 2020-01-01 10 000 40 000 92 586 1 027 143 613

Disposition av föregående  

års resultat

 

0

 

0

 

1 027

 

-1 027

 

0

Årets resultat 0 0 0 -141 -141

Utgående balans 2020-12-31 10 000 40 000 93 612 -141 143 472

Antal aktier 100 st

Kvotvärde 100 kronor

Rapport  
över förändringar i eget kapital

Kassaflödesanalys
2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 132 315 98 218

Avskrivningar och nedskrivningar 225 385 177 087

Avsättning deponi 960 0

358 661 275 304

Erhållen ränta 220 680

Erlagd ränta -80 201 -73 112

Betald inkomstskatt -218 -419

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 278 462 202 453

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -16 596 9 281

Förändring av rörelsefordringar 39 094 5 419

Förändring av rörelseskulder -14 937 -182 313

Förändring förutbetalda anslutningsavgifter 24 063 18 320

Kassaflöde från den löpande verksamheten 310 087 53 161

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -18 346 -564 291

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, pågående -361 080 -71 368

Kassaflöde från investeringsverksamheten -379 425 -635 659

Finansieringsverksamheten

Lämnade koncernbidrag 0 -1 680

Upptagna lån 0 250 000

Amortering -100 000 -50 000

Förändring av checkräkningskredit 167 610 384 796

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 67 610 583 116

Årets kassaflöde -1 728 617

Likvida medel vid årets början 2 824 2 206

Likvida medel vid årets slut 1 096 2 824
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla-

gen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).

Bedömningar och uppskattningar

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande 

effekt på redovisade belopp i årsredovisningen:

Bolaget har årligen gjort en avsättning till  investeringsfond 

för upprättande av nytt avloppsreningsverk. Medel kan 

avsättas till fond enligt vattentjänslagen,30§ lagen om 

allmänna vattentjänster, under en 5-årsperiod. Denna fond 

har nu börjat att lösas upp då det nya avloppsreningsverket 

har tagits i drift. Ingen ny avsättning har gjorts efter 2020. 

Bolaget brukar avsätta även årliga medel för sluttäckning 

av deponi. Under en deponicells ekonomiska livslängd av-

sätts årligen del av resultatet för denna deponicell, i syfte 

att användas det år denna sluttäcks. Avsättning har gjorts 

under 2020 med 960 tkr.

Under 2017 beslutades att skriva ner anläggningstillgångar 

tillhörande fjärrvärmen på affärsområde Energi till en 

summa på 450 mnkr. Affärsområdet hade en förändrad 

marknadssituation vilken bidrog till ett negativt prognosti-

serat framtida resultat. Under 2020 har en förnyad ned-

skrivningsprövning gjorts. Inga ytterligare nedskrivningsbe-

hov har identifierats men ej heller några faktorer som talar 

för en återföring av tidigare gjorda nedskrivningar.

Koncerntillhörighet

Borås Energi och Miljö AB, org nr 556527-5590, är ett 

helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-

5646, med säte i Borås Kommun. Moderbolaget ägs helt av 

Borås Stad.

Av årets totala kostnader för inköp respektive totala intäk-

ter avser värdemässigt 13 366 tkr av inköpen och 10 232 

tkr av intäkterna andra företag inom den koncern där Borås 

Stadshus AB är moderbolag.

Koncernredovisning

Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen 

koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i 

årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till 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.

Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som 

intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de 

ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen 

och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivränteme-

toden.

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 ”Uppar-

betad men ej fakturerad intäkt”.

Borås Energi och Miljö har intäktsfört offentliga bidrag till 

en summa av 584 tkr.

Finansiella instrument 

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaff-

ningsvärde. Se vidare beskrivning för respektive grupp av 

finansiella instrument.

Redovisning av leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 

(hade inga innevarande år) 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 fast-

ställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att 

betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kost-

nad under den period de anställda utför de tjänster som 

ligger till grund för förpliktelsen. 

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
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ningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anlägg-

ningstillgångar 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 nyttjandeperi-

oden.

Bolaget har under året utrett klassificering av materiella 

anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i om-

klassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra 

tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inven-

tarier, verktyg och installationer. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings-  

och utvecklingsarbeten och liknande  

arbeten     5 år 

Goodwill     5 år

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader    20-100 år 

Maskiner och andra  

tekniska anläggningar   10-40 år  

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Pågående nyanläggningar 

Kostnaden för pågående investeringar som ej ännu är akti-

verade bokförs som pågående nyanläggningar. När investe-

ringen är slutbesiktigad och tagen i drift flyttas kostnaden 

till anläggningstillgångar och börjar skivas av enligt respek-

tive avskrivningsplan.

Internt upparbetade immateriella  
anläggningstillgångar

Företaget tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseen-

de internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. 

Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriteri-

erna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och 

skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaff-

ningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansda-

gen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräkna-

de försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den 

valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i 

varulagret har beaktats.

Bolaget innehar elcertifikat och utsläppsrätter. Detta redo-

visas enligt reglerna för offentliga bidrag i enlighet med K3  

paragraf 24.9.

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 

balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-

sefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 

medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordring-

ar och skulder redovisas som finansiella poster.

Aktiverat arbete för egen räkning

Avser utgifter för investeringsarbeten i egna anläggningar. 

Utgifterna innefattar personalkostnader och personalom-

kostnader. 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 belopp 

varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar 

och långfristiga skulder värderas efter det första värde-

ringstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder 

och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräk-

nas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde om inget annat anges ovan.

Avsättningar

Avsättningar definieras som förpliktelser vilka är hänförliga 

till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på 

balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 

ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Avsättningarna omprövas årligen.

Avsättning till deponi har gjorts för 2020  med knappt 1 

mnkr vilket är en beräknad årlig fördelning av sluttäck-

ningskostnaden. Kostnad för sluttäckning finansieras med 

ett årligt uttag i den takt som deponin sluttäcks. Ingen 

sluttäckning har skett under 2020.

VA-verksamhetens resultat avsätts till en fond för framti-

da reinvestering. Bakgrunden till avsättningen är kravet i 

30§ lagen om allmänna vattentjänster där VA-verksamhet 

måste bedrivas till självkostnadspris. Medel får avsättas 

till fond för framtida nyinvesteringar. Fonden upprättades 

då Borås Stad (KF) fattade beslut om investering i nytt 

avloppsreningsverk. Fonden kommer att lösas upp i takt 

med att anläggningarna tas i drift och beloppet kommer 

att motsvara kostnaden för avskrivningar för de nya an-

läggningarna. Hela överskottet från VA-verksamheten har 

årligen tom 2017 lagts upp i fonden.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

2020 2019

Fjärrvärme 564 474 565 740

Övrig energiverksamhet 23 992 29 357

Biogas 5 538 6 282

Avfallsverksamhet 193 847 191 860

Vatten och avlopp 253 922 233 409

Övrigt och gemensamt 5 147 11 541

1 046 920 1 038 189

Nettoomsättningen är bolagets försäljning härrörande från våra primära verksamhetsområden, med avdrag för mervärdesskatt 

(moms).

Not 2 Arvode till revisorer
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

2020 2019

Ernst & Young

Revisionsuppdraget -276 -234

Annan revisionsverksamhet -97 -55

Skatterådgivning -83 0

Övriga tjänster 0 0

-456 -289

Deloitte

Revisionsuppdraget 0 -300

Annan revisionsverksamhet 0 -15

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster -2 -3 527

-2 -3 842

Deloitte

Revisionsuppdraget -73 -68

Annan revisionsverksamhet 0 0

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 0

-73 -68

Not 3 Operationella leasingavtal
2020 2019

Kostnadsförda arrenden och leasingavgifter

-22 729 -18 781

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara

operationella leasingavtal och arrenden:

     Ska betalas inom 1 år -23 182 -19 240

     Ska betalas inom 1-5 år -110 079 -74 772

     Ska betalas senare än 5 år -20 264 -9 700

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet tillsvidareanställda

2020 2019

Män 250 242

Kvinnor 72 72

322 314

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör -2 568 -2 143

Övriga anställda -153 136 -145 223

-155 704 -147 365

VD har lön under uppsägningstid enligt VD-avtal (6 månader).

Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår med 0 0

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -292 -203

Pensionskostnader för övriga anställda -12 758 -11 179

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal -49 819 -47 760

-62 869 -59 142

2020-12-31 2019-12-31

Utestående pensionsförpliktelser

till styrelse och verkställande direktör 0 0

Könsfördelning bland ledande befattningshavare:

Andel kvinnor i styrelsen 27 % 32 %

Andel män i styrelsen 73 % 68 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 30 % 25 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 70 % 75 %
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Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2020 2019

Resultat förs aktier o andelar koncernföretag 0 504

Övriga ränteintäkter, kortfristiga fordringar 220 176

220 680

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter*
2020 2019

Övriga räntekostnader, Borås Stads internbank -80 201 -73 112

Kursdifferenser 0 0

-80 201 -73 112

*För information om årets aktiverade räntekostnader i anläggningstillgångar se not 13

Not 7 Bokslutsdispositioner
2020 2019

Lämnat koncernbidrag -10 000 0

Avsättning deponi* 0 0

Avsättning till VA fond 0 0

Upplösning VA fond 0 0

Avsättning Hushåll 0 -1 343

Upplösning Hushåll 1 343 0

Avskrivning över plan -43 818 -24 700

-52 475 -26 043

*Se not 17

Not 8 Skatt på årets resultat
2020 2019

Uppskjuten skatt på outnyttjat underskottavdrag -1 644 -1

Uppskjuten skatt på temporära skillnader 1 644 1 285

Summa redovisad skatt 0 1 284

Genomsnittlig effektiv skattesats - -

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt -141 -257

Skatt på redovisat resultat enligt 

gällande skattesats (21,4 %) 30 55

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -30 -56

     Ändrad skattesats 0 1 285

Redovisad skatt 0 1 284

Effektiv skattesats 0,1% -

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 279 1 067

Omföring från pågående nyanläggning 1 049 6 213

Omvärdering anläggning 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 328 7 279

Ingående avskrivningar -3 138 -1 067

Årets avskrivningar -2 122 -2 071

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 259 -3 138

Utgående redovisat värde 3 069 4 142
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Not 10 Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 690 841 236 139

Omföring från pågående nyanläggning 16 649 454 701

Omvärdering anläggning* 514 120 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 221 610 690 841

Ingående avskrivningar -40 767 -28 980

Årets avskrivningar -34 624 -11 787

Omvärdering anläggning* -33 585 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -108 977 -40 767

Ingående nedskrivningar -139 226 0

Omföring av nedskrivning, pågående nyanläggning 0 -139 226

Utgående ackumulerade nedskrivningar -139 226 -139 226

Utgående redovisat värde 973 407 510 848
 

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.

Taxeringsvärde byggnad 17 601 17 601

Taxeringsvärde mark 5 000 5 000

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 954 488 4 062 374

Årets anskaffning 18 346 0

Omföring från pågående nyanläggning 261 835 1 894 040

Omvärdering anläggning* -693 379 0

Årets avyttringar/utrangeringar 0 -1 926

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 541 289 5 954 488

Ingående avskrivningar -1 481 382 -1 324 252

Årets avskrivningar -180 530 -158 879

Omvärdering anläggning* 88 884

Årets avyttringar/utrangeringar 0 1 749

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 573 029 -1 481 382

Ingående nedskrivningar -418 787 -108 013

Omföring av nedskrivning, pågående nyanläggning -310 774

Utgående ackumulerade nedskrivningar -418 787 -418 787

Utgående redovisat värde 3 549 473 4 054 319

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 57 994 41 874

Omföring från pågående nyanläggning 22 755 16 120

Omvärdering anläggning* 179 258 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 260 007 57 994

Ingående avskrivningar -20 128 -15 778

Årets avskrivningar -8 109 -4 350

Omvärdering anläggning* -55 297 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -83 534 -20 128

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 176 473 37 866

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.
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Not 13 Pågående nyanläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående redovisat värde 75 267 1 364 367

Årets anskaffningar 361 080 634 770

Omföring till årets aktivering -302 288 -1 923 870

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 134 059 75 267

Inga aktiverade räntekostnader har bokförts under 2020.

Not 14 Uppskjuten skattefordran
2020-12-31 2019-12-31

Outnyttjat underskottsavdrag 78 809 77 165

Temporär skillnad avseende byggnad 15 209 16 853

Utgående ackumulerade 94 018 94 018

Den uppskjutna skattefordran är hänförligt från den genomförda nedskrivningen av fjärrvärmeanläggningar om 450 mnkr 

som genomfördes 2017. Nedskrivningen har fördelats baserat på nedlagda kostnader och 30,9 % hänförs till byggnader och 

resterande del belastat maskiner och andra tekniska anläggningar. Nedskrivningen på byggnader har skapat en skattemässig 

temporär skillnad som ger upphov till en uppskjuten skattefordran. Den del av nedskrivningen som är hänförlig till maskiner och 

andra tekniska anläggningar har skapat ett skattemässigt underskott som ger upphov till en uppskjuten skattefordran.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 16 545 22 597

Periodiserade intäkter 465 371

Utgående redovisat värde 17 009 22 967

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 521 500 477 682

521 500 477 682

Not 17 Avsättningar

Övriga avsättningar 2019 VA Fondering Sluttäckning deponi Hushåll  Fondering Summa

     Belopp vid årets ingång 222 544 3 876 0 226 419

     Årets avsättningar 0 0 1 343 1 343

     Under året ianspråktagna belopp -7 254 0 0 -7 254

     Under året återförda belopp 0 0 0 0

215 290 3 876 1 343 220 508

Övriga avsättningar 2020 VA Fondering Sluttäckning deponi Hushåll  Fondering Summa

     Belopp vid årets ingång 215 290 3 876 1 343 220 508

     Årets avsättningar 0 960 -1 343 -383

     Under året ianspråktagna belopp -7 254 0 0 -7 254

     Under året återförda belopp 0 0 0 0

208 036 4 836 0 212 871

Not 18 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Reverslån Borås Stad 2 550 000 2 650 000

Checkräkningskredit Borås Stad 1 308 632 1 141 021

Förutbetalda anslutningsavgifter VA-verksamheten 152 705 128 642

4 011 336 3 919 663

Bolagets checkräkningskredit mot Borås Stad räknas som långfristig skuld, med huvudsaklig motivering enligt följande (som 

skrivs in i Riktlinjer för finansverksamheten i den uppdatering som beslutas av fullmäktige i feb-17): De majoritetsägda bolagen 

ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig 

kapitalförsörjning, som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.

Av de långfristiga skulderna så är det totalt 3 433 704 tkr som förfaller senare än 5 år från balansdagen.

Not 19 Checkräkningskredit
2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kredit 2 053 000 1 953 000

Utnyttjad kredit -1 308 632 -1 141 021

Not 20 Upplupna kostnade och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 24 612 23 095

Deponiskatt -909 952

Övriga upplupna kostnader 19 021 16 196

Periodiserade leverantörsfakturor 5 437 15 369

Övriga förutbetalda intäkter 0 0

48 160 55 612
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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.

Ränteswappar

2020-12-31 2019-12-31

Nominellt belopp (ränteswappar) 150 000 250 000

Marknadsvärde (ränteswappar) -3 158 -7 336

Konverteringsdatum Volym, mnkr Ränta, %

2021-06-16 50 000 2,1050

2021-09-23 50 000 2,4925

2022-05-31 50 000 2,1972

150 000

Not 22 Nyckeltalsdefinitioner
Resultatmarginal  

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

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.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
18 januari 2021 tillträder Magnus Kårestedt som ordinarie VD.

Not 24 Disposition av företagets vinst
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 93 612 345 kr

Årets resultat -140 846 kr

93 471 499 kr

disponeras så att

i ny räkning överföres 93 471 499 kr
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Energi och 
Miljö AB för räkenskapsåret 2020. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 23-36 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Borås Energi och Miljö AB:s finansiella ställning 
per den 2020-01-01 - 2020-12-31 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Borås Energi och Miljö AB enligt god re-
visorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansva-
ret för den andra informationen. Den andra informationen består 
av Årsrapport 2020 samt annan information i årsredovisningen på 
sidorna 1-22, men innefattar inte årsredovisningen och vår revi-
sionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-visan-
de bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-ställande 

direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

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

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 

Revisionsberättelse
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slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Borås Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020 samt av försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-möter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Borås Energi och Miljö AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fort-löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

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

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situ-
ation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagsla-
gen.

Göteborg, datum enligt digital signering.  
Ernst & Young AB  

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor 

Till bolagsstämman i Borås Energi och Miljö AB organisationsnummer 556527-5590.
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