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Styrelsen och verkstiillande direktdren lbr Ovik Energi AB ftr hiirmed avge irsredovisning och
koncernredovisning ftir riikenskapsiret 20 1 9.

Arsredovisningen er uppratad i svenska kronor, SEK.

Fti rvaltnin gsberiittelse
Information om verksamheten

6vik Energis uppdrag ir at tillhandahella infrastruktur ftir en siiker energiftrsdrjning och
fiberverksamhet samt erbjuda energi- och kommunikationstjiinster, under beaktande av den kommunala
likstiillighetsprincipen, som en viirdeskapande, attraktiv och htllbar del av framtidens och mtijlighetemas
dmsktildsvik. Ovik Energi ska med hdg leveranssiikerhet, leverera hillbara energi- och
fibematsldsningar till konkunenskraftiga priser och som primiira energikiillor framst anvainda inhemska
och fiimyelsebara briinslen och spillenergi. Bolaget ska medverka till att primiirenergi anvtinds si
effektivt som mtijligt bide inom bolaget, hos kundema och i kommunen som helhet och pi kommersiell
basis erbjuda och utftira energitjiinster och entreprenader inom ramen ftir trolagets verksamhetsomriden.
Ovik Energi er certifierade enligt miljdstandarden ISO 14001:2015 och arbetsmiljristandarden OHSAS
18001. Verksamheten ar uppdelad i fdljande affiirsgrenar; Elhandel, Fibemat, Fjiirrvarme, Processtnga,
Fjarrkyla, Elniit och Torvproduktion. De tve sistnemna bedrivs av dotterbolagen Ovik Energi Niit AB
respektive Kommunbriinsle i Adalen AB.

Koncemen Ovik Energi AB bestir av moderbolaget Ovik Energi AB (556019-1750) och dotterbolagen
6vik Energi Nat AB (556527-7067), egs till 100 % och Kommunbriinsle i Adalen AB (556220-6200),
ags till 60 %. 6vik Energi AB iiger 50 % av Domsjd Fiber AB (556711-7477) samt 48,7 o av Norrlands
Etanolkraft AB (556303-6986). Moderbolager 6vik Energi AB ags rill 100 o/o av Rodret i omsktildsvik
AB (556526-0691 ) som i sin tur ags till I 00 % av Omskdldsviks kommun. 6vik Energi AB har sitt sete i

6msk0ldsvik.

FjiirnIrme

Vid irsskiftet uppgick antalet liirrviirmekunder till 3389 (3337), varav 3172 13166) i dmskdldsviks
tatort. Fdrtatning i befintligt larrvairmenat har giorts med en bedomd arsvolym pi cirka 270 MWh.
Antalet service- och tjansteavtal uppgick vid rirsskiftet ill 1212 (1177). Under iret inftirdes en ny
prismodell ftir fiiretag, bostadsrettsltireningar och organisationer som innebiir att hela

larrvairmekostnaden, iiven effekten, numera baseras pa uppmefta viirden. Fdriindringen ar intaktsneutral
fttr 6vik Energi och ger incitament liir kundema att identifiera kostnadsminskande atgarder.
Produktionen sker huvudsakligen i Hdmeborgsverket, vilken fiirser OmskOldsviks tatort med liirrviirme.
Som komplement och reserv lill Hdmeborgsverket finns ytterligare 6tta mindre pannor itirdelade pi tre
anliiggningar och ftir {iirrvdrmeleverans utanfttr tatorten finns det mindre {iirrviirmenet med tillhdrande
panncentraler i Bjeista, Bredbyn, Husum och Moliden. Produktionen i anliiggningama har skett med hdg
tillgiinglighet och med 169 tillftirsel av fossila briinslen samtidigt som distributionen har skeu med hog
leveranssiikerhet. Det fasta biobranslet har nastan uteslutande anskaffats frin ndromridet, vilket innebiir
korta transporter. I b<irjan av iret var tillgtngen pt biobriinsle begriinsad vilket medftirde att en mindre
andel importerades med bAt frAn Lettland och Polen. Ett antal avbrott av leveranser har ftirekommit pi
grund av planerat underhall och anslutning av nya kunder. Utomhustemperaturen var i medeltal negot
hOgre en erel innan och i nivA med ett normalar, vilket medftirde en marginell minskning av den totala

fiirrvirmeleveransen som vid irets slut uppgick till 252 (254) GWh.
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Processinga

Processinga levereras till kunder inom Domsj<i industriomrade. Ftirutom Hdrneborgsverket har bolaget
en iildre gas/oljepanna belagen inom industriomridet dar aven samarbetande bolag har egna pannor
anslutna till det gemensamma distributionsnatet liir 6nga. Under 6ret har tillgiingligheten pi
H<imeborgsverket varit viildigt god och anvendningen av fossila briinslen har fortsatt vara relatiu le$.
Det fasta biobriinslet har nastan uteslutande anskaffats frAn niiromridet, vilket innebiir korta transporter. I

b0rjan av iret var tillgAngen pa biobriinsle begr[nsad vilket medfiirde att en mindre andel importerades
med btt frin Lettland och Polen. Efterfrigan frin samtliga kunder har varit fortsatt hdg och uppgick
under aret till 267 (?77) GWh.

Fjiirrkyla

Det kalla bottenvattnet frtn Ornskdldsviks{iirden anviinds som kylmedium i de tvi distributionsnet ftir
liirrkyla som under Aret ltirsett industrier, sjukhus och butiks- och konlorslokaler i centrala Omskdldsvik
med kyla. Ingen annan energi ?in den ftir drift av pumpar maste tillfitras, vilket gdr produkten
miljdv,inlig, energisndl och koslnadseffektiv. Under 6ret har en industrikund effektiviserat sin
kylanv?indning vilket tillsammans med en svalare sommar bidragit till en liigre efterfrigan pA fiiinkyla.
Fdr heliret uppgick produktionen till 38 (59) GWh.

Elkraft

Elenergi produceras i tve turbiner, en aldre belagen inom Domsjd industriomrtde samt en modemare
bel?igen inom Hdrneborgsverket. Effektil,t nyttjande av arlaggningama, planerade besparingsitgzirder,
nigot liigre kostnader {tir brtinsle och 6kade spotpriser har piverkat resultatet positivt medan ett fortsatt
sjunkande marknadspris pe elcertifikat paverkat resultatet negativt. Den producerade arsvolymen, som
uppgatt till 187 (208) GWh, saljs pe den nordisk-baltiska elbdrsen Nord Pools spotmarknad och levereras
pa det allmainna elnalet.

Elhandel

Elhandelsverksamheten vander sig till hushAll och Jbretag, fram$ inom Omskdldsviks kommun. Vid
arets slut uppgick antalet kunder till 7822 (7687), varav 73 o/o utgdrs av hushtll. Antalet hushillskunder
dkade med l0 och antalet ftiretagskunder okade med 182 jemffirt med ftiregeende er. Den totala
elhandelsvolymen uppgick till 469 GWh (463), varav kunder inom Domsjd industriomride {iirbrukade
291 GWh (295).

Elniit

Verksamheten beslar av distribution av el, underhAll av elnat, gatu- och viigbelysningsanlaggningar saml
entreprenadverksamhet. Distribution av el handlar om att skapa trygghet jttr kundema vilket uppnis
genom ett akti\,,t ftirebyggande underhill av ledningsniitet. Under iret har 510 GWh (547) transporterats i
natet och antalet kunder uppgick i slutet av aret till 9168 (9122) ftirdelade pi 8800 siikrings-, 348 effekt-
och 20 hdgspiinningskunder. Under 6ret har sex villor och en stdre fastighet pA minst 160 A anslutits.
Den hdgsta inmatade effekten per timme frrin regionnetet uppgick till 27,6 MW (abonnerad effekt 46,0
MW), motsvarande effektinmatning i Domsjd kraftcentral uppgick till 37,3 MW (abonnerad effekt 39,0
MW). Till elnAtet finns 38 solenergianliiggningar anslutna med en sammanlagd effekt pi 1,8 MW.

Fibernat

Ovik Energi ar en fibemdt- och kommunikationsoperaldr med uppdrag att tillhandahalla fibemat i sevel
centralorten som pA landsbygden. Bolaget viinder sig till hushtll och liiretag inom Omsktildsviks
kommun samt till tjansteleverantdrer och andra telekomoperatorer. Infraslrukturen bester av ett Oppet

fibemat och ett koaxialnat diir det dppna fibemAlet innebar att kunden kan viilja tjenster fren ett flertal
tjainsteleverantdrer. 6vik Energi erduder niital,tal ltr anslutning till natet samt tjansbr riktade till ftretag
sisom kapacitetstjiinster, svartfiber och nodplatser. Fibemiitet Ar driftsakert med hog tillgiinglighet och
god leveranssiikerhet. I slutet av Aret Iiiriindrades natpriserna och ett nytt erbjudande till fastighetsiigare
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lanserades vilket medftirt att fler kunder viiljer hdgre hastigheter. Efterfragan pi bredband ligger pi en
fortsatt hdg nivi och under iret dkade antalet fiberanslutna hushill och ltiretag med 1542 till totalt 1471 I

och andelen som aktivt anvzinder sin fiberanslutning dkade frAn 79 % till 80 %. Antalet kundavtal
uppgick vid arsskiftet rill 10032 (8625).

Torvproduktion

Under riret har 38 GWh (37) energitorv producerats pa tre platser, Norrmossaflon beliigen i Helgum
nordvest om Sollefted" Mdrttjemsmyran beliigen i Graninge sydvast om Solleftea och TvZirbiicksmyran
beliigen i Gidei nordost om Omskdldsvik. Verksamheten bedrivs genom ett entreprenada\tal pa uppdrag
av dotterbolaget Kommunbr?insle i Adalen AB.

Kiinslighetsanalys

Koncernens resultat piverkas av ett antal omviirldsfaktorer sasom viidrets paverkan pa energibehovet,
elpriset pa Nord Pool, viixelkursen EUR-SEK, elcertifikatpriser, industrikunders behov av enga samt det
allmiinna konjunkturl?iget.

Medarbetare

Medelantalet anstallda inom koncemen uppgick under eret tlll 127 (123) personer, med en
personalomsAttning pn 5) o/" (4"2). Anledningen till dkningen zir framfiir allt ett antal rekryteringar till
nya befattningar. Medelildem uppgick till 47,2 tr med en ftirdelning p6 28 % kvinnor och 72 %o man.
Den totala sjukfri.nvaron tikade till 3,3 yo (3,0) och lingtidssjukfrenvaron dkade till 1,1 % (1,0). lnsatser
firr att ftrbattra arbetsmilj<in har skett bland annat genom en utbildning fiir alla medarbetare i ett
Zirendehanteringssystem liir arbetsmiljd, diir iiven h?indelser relaterade till organisatodsk och social
arbetsmiljd rapporteras. En intern kampanj ftir att dka rapporteringen av tillbud och riskobservationer
genomf<irdes under h<isten. Som ett led i att dka mengfalden pi ftiretaget genom{tirdes, tillsammans med
dvriga kommunala bolag, en liireliisning om mingfald och integration, Oppenhet och nyfikenhet.
Bolagets arbete med h?ilsa inkluderar iiven liirebyggande satsning pi friskvird. Fdrutom motionstimme
och friskvirdsbidrag har medarbetama ocksi haft mOjlighet att delta i fiiretagsanpassad grupptraning
under lunchtid.

En ny organisation biirjade giilla I januari 2019 och flera nya chefer och medarbetare anstalldes. I
bolagets medarbetarundersdkning h<ijdes ledarskapsindex fr6n 75 till 80.6vik Energi har under 2019
medverkat i en satsning som kallas Teknikbussen, diir h<igstadieelever under en dag fick mdta kvinnliga
ftirebilder i tekniska befattningar. Bolaget iir representerat i KomTeks styrgrupp och stddjer bland annat
Naturvetenskaps- och Teknikdagama ftir lig-, mellan- och hdgstadiet i Ornsktildsviks kommun.
Dessutom deltar bolaget som programrid pi gymnasienivi, tar emot praktikanler och praoelever och
stottar ett antal yrkesh<igskolor. Ovik Energi genomliirde. tillsammans med Destination Jobb, en

energiliirelilsning ftir 120 elever i irskurs 8 fiir att sprida kunskap om branschen och elevemas lokala
energilirretag. Fdr Ovik Energi iir kompetensltirsdrjning en av de viktigaste utmaningama ftr framtiden.
Efterfrigan pi ingenjorer och tekniker ar stor i hela energibranschen och diirliir stodjer bolaget
tillsammans med andra energibolag samt branschorganisationen Energi{tiretagen en utbildning ftir
elkraftingenjdrer.

Miljii

Ovik Energi ar ett energi- och fiberniitsf<iretag som finns till ftr, och ags av, alla som bor i Omsktitdsvik.
Fokuset ar i kommunen, men bolaget verkar ocksi ftir en lingsiktigt hillbar samhiillsutveckling ur ett
nationellt och globalt perspektiv. lnom koncemen finns, enligt miljObalken, fura tillstindspliktiga och tre
anmalningspliktiga verksamheter. Diir bedrivs samtidig produktion av el och vZirme, st kallad
kraftvairme, samt processanga liir industrin. Genom r6kgaskondensering itervinns viirme ur rdkgaserna
fran Hdrneborgsverket. I huvudsak liirbranns restprodukter fran skogsindustrin, sfuom bark, bioharts,
kvistmassa och sagspan. 2019 var 81,8 (72,9) oZ av briinslet sidana restprodukter, i dvdgt torv och olja.
Fdrbriinningen medfdr framst utslapp till luft, till stdrsta del i form av koldioxid och kviiveoxid. Det
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pigir en kontinuerligt arbete att <ika resurseffeklivileten med malet att verkningsgraden fiir
Hdmeborgsverket och dess net ska rika frin knappt 90 % 201 8 till minst 92 o/o 2022, ftir 2019 uppnaddes
90,8 %. Ovik Energi har ambitionen att bli klimatneutrala i den egna verksamheten senast under 2025.
Fdrutom att mata de direkta uBlappen frdn verksamheten har ett arbete med an kartlzigga indirekta
utsliipp, orsakade av vir egen fiirbrukning av el. liirrviirme och liirrkyla" intensifierats under lrel.
F<jrstudier Itir konvertering av en gas/oljepanna samt reduktion av toruanvendning har inletts. Arbetet
med alt resurseffektivisera de interna persontransporterna lbrtltiper och ett utbyte av den interna
fordonsflottan till fler el- och elhybrider sker enligt faststiilld plan. Elektroniska kdrjournaler har inftirts
och GPS-silndare installerats i samtliga fordon. Arets hAllbarhetsrapport har setts dver och en stdrre
uppdalering har skett, vilket involverat ett stort antal medarbetare inom ltiretaget. 2019 6rs
hillbarhetsrapport redovisas i separat dokument p6; https://www.ovikenergi.se/hallbarhet.

Framtida utveckling

Energibranschen genomgdr ftir nArvarande en stor omvandling der nya drivkafter piLverkar marknadens
aktdrer och lockar nya. Okade och mer differentierade krav stalls av kundem4 diir fokus kommer att
Iigga pA den funktion som energibolagets produkter och tjanster har hos den enskilde kunden. Hillbara
l<isningar iir ett dvergripande kav som blir allt viktigare att upprylla. Allt detta staller krav pe eft tydligt
kundfokus, flexibilitet men aven kostnadseffektivitet hos energibolaget. Fortsatt satsning pe ytterligare
kundansluhingar i redan utbyggda omreden sttittar del sistniimnda. lnom el- och elnaBomradet star
installation av stora vindkraftsparker, solcellsparker, solceller pi nya och befintliga byggnader,
elbilsladdning och lagring av el hdgt pi agendan. Smarta elnat som kan styra distribution av el i flera
riktningar samt ett sannolikt dkat effektbehov driver de kommande irens investeringar i elnatet. Risk litr
bristande distributionskapacitet i elneten har pe senare tid blivit alltmer uppmztrksammat.

Utvecklingen mot en alltmer ftimyelsebar och fossilfri elproduktion fortsatter. Cirkuliirt tankande der
restprodukter som inte anvAnds eller atervinns islallet producerar energi kommer att vara en barande idd i
energisystemet. Sannolikt kommer konkurrensen om biomassan att vara en stor utmaning i framtiden.
En alltmer viiderberoende elproduktion frin sol och vind gdr att balansen mellan tillging och efterfrigan
pa effekt bli allt svarare att mota. Detta kommer att ge mer volatila elpriser samtidigt som uwecklingen
av den lengsiktiga prisnivan blir svirbeddmd. Hiir har kraftviirmen en viktig roll att spela som en

balanserande faktor och avlastning Itir elniiten. Miljdmiissig hallbarhet iir en allt viktigare drivkraft som

styr utvecklingen av branschen. Att minimera energianviindningen i konsumentled och skapa
efterfrAgeflexibilitet liir en merjiimn elftrbrukning 5r andra viktiga faktorer diir energibolagel tar en mer
aktiv roll visavi kundema. Inom transportsektom kommer el att spela en allt viktigare roll som "bransle"
och griinsen mellan drivmedels- och energibranschen bli mindre skarp.

Del sker en tydlig uweckling mot mer av styming frtn EUs, statens och myndigheters sida, bide i form
av subventioner och andra styrmedel. Detta ltir an pAskynda utvecklingen av {timyelsebar
energiproduktion och energieffektivisering samt infiirandet av regler/fiireskrifter som syftar till att sterka
kundens stiillning pi marknaden. Bristande langsiktighet och ftiruts?igbarhet i politiska beslut samt
lAngsamma tillstindsprocesser hiimmar en snabb utveckling mot 6kad hdllbarhet och skapar osakerhet
Itir aktdrerna i energisektom.

Den nationella och regionala bredbandsagendan som syftar till ett uppkopplat samhiille 2020 har
piverkat och kommer att priverka bolaget iinnu nigra Ar. Di det ar svert att pi affiirsmiissiga grunder
bygga bredband i glesbygd skapades ett samverkansprojekt mellan kommunen och bolaget, med
kommunen som bestiillare och bolaget som utliirare. Projektet siikerstiiller utbyggnaden av
ortssammanbindande net samt byaniit i samverkan med lokala fiberftireningar. DAftill genomftirs en

flerarig satsning pii successiv utbyggnad av bredbandsndtet i de mer centrala delama. Fdr att mdjliggdra
en hdgre utbyggnadstakt har bolaget anpassat organisationen och utvecklat arbetet med ftirsiiljning.
kommunikation, kundservice, mer digitaliserad administration samt upphandling av entreprendrer.
Utbyggd kommunikation via intemet/bredband, digitalisering och uppkopplade enheter (loT) mtijliggdr
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nya, mer moderna produkter. tjanster och ldsningar inom energiomridet. Detta mdjliggdr ocksa
effektivisering och automatisering av de intema processerna. Utvecklingen skapar ocksi mdjligheter ftir
heh nya aktorer att lrada in pa energimarkraden med nya ldsningar.

Ovik Energi beslutade liir ett par 6r sedan att anta en ny strategisk plattform liir framtiden, vilken nu
successiyl implementeras. Ett stort steg togs genom inliirandet av en mer anpassad och resursstark
organisation frtn och med 2019- till vilken nya kompetenser rekryterats. Bolagel ska leverera mer av
ldsningar och funktion. inte bara produkter, till nytta ftir kundens egen verksamhet, diir tjiinster blir en
allt viktigare del av leveransen. Teknologi i framkant, sisom digitaliserade losningar, ska anammas och
hillbarhet med cirkuliirt Gnkande ska standigt vara ifokus. Den framviixande bioekonomin, med ortens
bioindustrikluster icentrum, ?ir av siirskilt intresse. Fdr att estadkomma allt detta kommer resurser att
liiggas p6 utveckling och leverans av nya produkter, tj?inster och ldsningar, nya och uppdaterade
afl?irsmodeller samt vid behov nya samarbeten och partnerskap med bide leverantdrer och kunder.

Investeringar

Arets investeringar i koncernen har uppgatt till 106,9 Mkr (150,8), varav moderbolaget 90.4 Mkr (137,9),
vilket inkluderar ftiriindring av pigiende anlAggningsarbeten. Under tret har flera fttrbettringsprojekt
genomltirts i Htirneborgsverket vilket lett till dkad driftsiikerhet och liigre underhillskostnader. En stdrre
revision av HOmeborgsverkets generator med tillhiirande utrustning har genomftirts vilket sbkerstdller en

fortsatt trygg och effektiv elproduktion. Ett ftirbettrat inpasseringssystem och nya grindar bidrar till en
{ttrbattrad s?ikerhet pi hela Hdmeborgsomredet. Hetvattencentralen i Bjiista har ftirsetts med ett
modemare styrsystem vilket innebzir en 6kad driftsZikerhet.

Moderniseringen av elnatets huvudliirdelningsnet som knyter samman viktiga liirdelningsstationer ide
centrala delarna av Ornskdldsvik. dnr bland annat ftirildrad oljekabel ersatts, har fortsatt under erer.
Fdrbattrad drift- och personsiikerhet skapas nit natstationer byggs om och elnatet blir robustare niir
luftledningsnatet ersatts med markkabel. Sista etappen av viiders?ikring av mellanspiinningsnatet
genomfiirdes.

Investeringar i fibematet har skett saviil i de stadsniira omridena liksom p6 landsbygden. Inom ramen liir
det nationella melet om atl 98 yo av Sverige ska ha tillgang till snabbt bredband Ar 2025 har
uppbyggnaden av seval ortssammanbyggande nat som lokala byanat fortsatt under iret. Samtidigt har

befinlligt fibemat utvecklats s6viil genom anslutning av nya kunder som med prestandahdjande insatser.
Den stora byggbommen inom fiberutbyggnaden har inneburet hcigre priser ltir entreprenader och
svarigheter ftir underentreprendrer att mdta efterfrigan vilket medftirt att utbyggnadstakten varit lAgre an

liiregiende ar. Totalt har 69,9 Mkr (100,5) investerats varav 37,1 Mkr (74,4) inom ramen ftir projektet
Bredband 2020.

Yiisentliga hendelser under riikenskapsiret

Under iret har marknaden ftir elcenifikat {tirandrats dramatiskt och priset Iiir ett elcertifikat sjunkit med

70 %, vid arsskiftet handlades ett elcertifikat ftir 51,50 k. Elcertifikatsystemet. som inftirdes 2003
syftande till att dka elproduktionen friin fiimyelsebara energikiillor och torv, har utgjort en viisentlig
intiiktspost som under aret minskat. Samtidigt har handeln med utslappsratter stabiliserats pA en htigre
nivi j6mftrt med tidigare ar vilket ger goda intii.lcer. Marknadspriset ftr el har sjunkit 32 oZ under iret
och uppgick vid erels slut Iill 368 kr/MWh, vilket pAverkar ldnsamhelen inom elkraftproduktion.

Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om elnatsverksamhetens intektsram fiir perioden 2020-2023

*
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innebiir en siinkning av intektema med cirka 50 Mkr jiimftirt med fiiregiende ffra6rsperiod. En fr6ga som

har varit ftjremil It r tvist och som ennu ej Ar helt avgjord giiller mdjligheten att {tira vidare oulnyttjat
belopp frin tidigare period. Frigan har i flera kammarrattsdomar gett elnatsftirelagen ratt samtidigt som

det ligger fiirslag om lagiindring som omkullkastar rafien att ftira vidare dessa outnyttjade belopp. Ett av

{lirslagen som diskuteras innebar at elnatsftiretagen trots allt ska fe utnyttja tidigare outnyttjat belopp till
investeringar i elniitsinfrastruktur. Detta kan innebiira att de niirmaste 6.rens elniitsinlakter i praktiken inte

kommer att avvika fullt sa mycket som beslutet frin El innebiir.

Under 2019 har flera utbyggnadsomriden inom fibernet fiirdigstallts. Nrigra omriden har blivit avsevart

dyrare iin tidigare beddmt, vilket vid nedskrivningsprtivning resulterat i ett nedskrivningsbehov pA 22

Mkr. Under iret har bidrag beviljats fiir ytterligare fyra utbyggnadsomriden (byan?it). Kommunen har

tagit beslut om att tillskjuta ytterligare medel liir att slutftra utbyggnaden av de ortssammanbindande
nAlen.

Vesentliga h3indelser efter r:ikenskapserets slut

6vik Energi har beslutat an fortsAtta utbyggnaden av fibematet om in i liigre takt an tidigare planerat.

Utbyggnad kommer under 2020 att ske i omridet mellan Jdrved och AmAs samt med niLgra mindre
omriden mellan Hdrnett och Sjalevad. Dartill kommer fokus att vara fifdigslellande av tidigare
utbyggnadsomraden.

Bolagsstyrning

Styrning av koncemens och moderbolagets samlade verksamheter sker genom styrelsema i respektive
bolag och av liiretagsledningen. Styrelsen ftr moderbolaget bestAr av nio ordinarie ledamdter, varav tva
arbetstagarrepresentanter. Vid styrelsemdten deltar normalt aven VD. Samtliga ledamdter, sAviil i
moderbolaget som i det heliigda dotterbolaget, utses av omskcildsviks kommunfullmiiktige och anmAls
pt respektive bolags ersstamma. Aven om ersstdmman formellt utser styrelseledamdtema varje ir si
sitter styrelseledamdtema i praktiken normalt samma tidsperiod som g ler fiir de allmiinna valen.
Styrelsen uppriittar trligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och agardirektiven. Arligen
upprefias en instruktion till VD med anvisning ffir beslut, anskaffning och utanordning. VD-instruktionen
kompletteras med en aneslinstruklion.

Under 6ret har styrelsen ltir Ovik Energi AB haft nio protokollftirda sammanffaden samt strategidagar
och styrelseutbildning. Styrelsen godkanner Arligen koncemens strategiska plan, afftirsplan och budget.
Bolaget ger mAnatligen ut finansiella rapporter till styrelsen och inltir varje styrclsemdte l?imnas
information om koncemens och moderbolagets utveckling. Under aret har tertial- och delarsrapporter
presenterats.

Rodret i Omskdldsvik AB utftirdar arligen generella iigardirektiv till samtliga kommunagda fttretag samt
ett serskilt iigardirektiv rill 6vik Energi AB. Direktiven reglerar de frtgor som styrelsen eller
{tiretagsledningen ska ftra till iigaren {iir beslut. Det kan gtilla stdrre ftirvarv och aryttringar, sttirre
verksamhetsfiiriindringar och styrelsefiirdndringar i dotterbolag. Enligt iigardirektivet ska bolaget aktivt
arbeta med stiindiga ftirbattringar giillande resurs- och kostnadseffektivitet. Avkastningen pa sysselsatt
kapital uppgick till 4,6 (5,1) %;o. Aguen har valt att investera en ny strategisk inriktning som bland annat
innebar att fiirvenht avkastningskrav pa sysselsatt kapital kan bli liigre iin milet pL 5,0 %. Till br 2024 lir
malsAftningen aft bolaget aterigen ska uppni en avkastning pe minst 5,0 % pA sysselsatt kapital.

Riskhantering

Ovik Energis verksarnhet er utsatt ftir ett antal risker. Riskbilden liiriindras st6ndigt beroende pA en rad
omviirldsfaktorer och politiska beslut. Melet med riskhanteringen air att skapa kontroll Over framtida
resultat och kassafl 6den.

7
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8 (s2)

Valuta-, motparts- och marknadsrisker isamband med elhandel behandlas i en av styrelsen framtagen
valutariskpolicy. Policyn anger ramar fiir den finansiella riskexponeringen inom krafthandeln, det vill
sega hur risker ska hanteras, ansvar och roller klargtiras, handelsmandat faststallas samt hur uppftiljning
och rapportering ska ske. For atl fa stdd i riskhanteringen samt att begrdnsa risktagandet med hjalp av de
finansiella instrument som finns pA marknaden samarbetar bolaget med en energimiiklare. Motpartsrisk
vid handel via Nord Pool elimineras eftersom Nord Pool agerar motpart i sitt clearingsystem. Fdr att
minska valutarisken anvends valutaterminer.

Finansiering och Iikviditet

6msk6ldsviks kommun har ett lengtgiende iigaransvar ftir kommunens aktiebolag. Agaransvaret innebiir
bland annat att kommunen stiiller kommunal borgen vid upplaning pi kreditmarknaden, vilket mtijliggtir
gynnsamma lanevillkor, och utfiirdar kapitaltackningsgarantier ftir bolag inom Rodret-koncemen. FOr att
tydliggdra Ornskdldsviks kommuns Agaransvar ftir Ovik Energi AB har kommunfullmaktige dessutom
tagit beslul om en kapitalGckningsgaranti innebiirande att kommunen garanterar att aktiekapitalet i Ovik
Energi AB vid var tid halls intakt och minst uppgir till det registrerade aktiekapitalet. Under 2012
genomltirdes en omfattande konsolidering, seval avseende bolagsstruktur som finansiellt, av
verksamheten. Ett villkorat aktieagartillskott om 725 Mk minskade bolagets len, vilket har skapat en
langsiktig ekonomisk stabilitet. Under 2019 uppvisar koncemen en solidirer pa 35,3 %. enligt
agardirektivet it kravel en soliditet om minst 35 oZ.

T
/--+,

Rtirelserisker

Fdriindringar pA marknaden och politiska beslut pe dvergripande nivi hanteras av ftiretagsledningen
genom en stiindig omviirldsbevakning. Exempel pd risker iir prisreglering inom eldistribution och 0vriga
{iiriindringar i de regelverk som galler fiir energibranschen. For att sa lengt som mojligt eliminera risker

med ravaruftrsdrjning har Ovik Energi AB tillsammans med och Domsjd Fabriker AB bildat ett
gemensamt bolag, Dornsj<i Fiber AB. ftir inkdp av biobriinsle och cellulosaved. Anliiggningsrisker,
avseende oftirutsedda skador pi lsisk egendom, avbrottsskada och ansvar mot tredje man hanteras

genom ftrsiikingsartal. AnsvarsfijrsAkringar tecker ersettningskav fren fedje person.

Finansiell riskhantering

De finansiella riskema bestar av valuta-, rante-, kredit-, refinansierings-, likviditets' och
kassaflddesrisker och regleras pi en dvergripande nivi i 6mskdldsviks kommunkoncems finanspolicy. I

syfte att begriinsa ranterisken flir maximalt 50 oh av kommunkoncemens skuld ha en riintebindning
ko(are an ett ar. Vid irsskiftet uppgick andelen skulder med ftirfall inom ett ar till 46 % och den
genomsnittliga riintebindningen, exklusive finansiell leasing, till 3,0 ar. Koncemen anvtinder
derivatinstrument ftir att saka mot viss riskexponering. Vidare upplysning liimnas i not 23.
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Flerirstiversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsattning

Resultal efter finansiella posler

Balansomslutning

Antal anstallda

Soliditet (%)

Avkasrning pa totalt kap. (%)

Avkastning pi eget kap. (%)

Avkast. pi sysselsatt kap. (%)

Moderbolaget
Nettoomsattning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Antal anstiillda

Soliditet (%)

Avkastning pe lotalt kapital (%)

Avkastning pi egel kapital (%)

20t9
771 095

74938
2 390 291

127

35
L1

9,16

4,6

2019

698 218

44 947

2 401 625

107

27

3,0

6.7

2018

770 760

81 891

2 503 891

123

3?

4,7

10,40

5,1

2017

670 478

48 335

2 413 660

118

30

3,8

6,90

4,1

20r6
653 425

59 743

2 423 346

r08

29

4,4

8,90

4,6

e (s2)

2015

612 282

4t 709

2 42t 258

106

27

3,7

6,80

4,1

20r5

539 904

-40 894

I 847 533

85

44

0,7

0,0

2018

697 053

54 124

2 511 269

98

33

3,6

6,8

2017

601 936

t7 348

l 818 486

96

45

3,4
'l ',

2016

581 160

-57 209

1 797 988

89

44

0,0

0,0

F<ir definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och viirderingsprinciper.

Resultat och stellning
Resultatet efter finansnetto {tir koncemen uppgir fiir 2019 till 74,9 mnkr (81,9) mnk. Soliditeten ftir
koncernen uppgar till 35,28 o/o (32,1%), avkastningen pi sysselsatt kapital 4,6 Yo (5,7o/o) och
avkastningen pe eget kapital 7,6 % (10,4%). Koncemens finansnetto har paverkats av de amorteringar av
skulder som giorts under perioden 2012-2019 samt det laga ranrclAget.

1'

/4.



6vik Energi AB
Org.nr 556019-1750

Fiiriindring av eget kapital

Koncernen

BeJopp vid 6rets inging
Utdelning
Arets resultat
Belopp vid 6 rets utging

Moderbolaget

Belopp vid 6rets ingang

Disposition enligt beslut
av ere$ arsstamma:

Utdelning
Arets resultat

Belopp vid Arets utg$ng

l0 000 757 000

r0 000 757 000

Aktie-
kipitel

o:lJ

-260

s 963

Balansera(
resullat

Arets
resullrl

-69 817

-17 699

-17 699

trppskriv-
ningsfond

Reserv-
Tolali

10 000 100 000 2 020 5l I 461 69 817 693 298

Aktie-
krpital

6vrigt
rillsljuret

krpital

krpir{l
inkl.lrels

re$ullrt
Ilinoritels-

r0 (52)

Toralr

804 468

-23 000

61 816

8,13 284

0

-23 000

-17 699

652 599

fond

69 817

-23 000

10 000 100 000 2 020 558 278

7
/*

31 245

-23 000

62076
70 321
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Fiirslag till vinstdisposition
Styrelsen {iiresl6r att till fiirfogande steende vinsimedel (kronor):

balanserad vinsl
arets liirlust

disponeras sa afi
till aktieiigare utdelas
i ny riikning <iverliires

l r (52)

558 2'17 220
-\1 699 016
540 578 174

39 500 000
501 078 174

540 578174

Styrelsen anser att litrslaget af fiirenligt med itirsiktighetsregeln i l7 kap. 3 $ aktiebolagslagen enligt
fiiljande redogdrelse: Slyrelsens uppfattning ar att vinstutdelningen iir ltirsvarlig med hiinsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk stiiller pi storleken pi det egna kapitalet. bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och stellning i 6vrigt.

Koncemens och moderbolagets resultat och st?illning icivrigt framg6r av efterliiljande resultat- och
balansriikningar samt kassafl <idesanalyser med noter.

t
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Neltoomsattning

Aktiverat arbete ftr egen rZikning

6vriga rdrelseinttikter

Summa intakter

Rdrelsens kostnader
Energi- och produktionskostnader

6vriga extema kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anlaggningstillgingar
6vriga rdrelsekostnader

Summa riirelsens kostnader

Rtirelseresultat

Resultat frin finansiella poster

Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter

Rantekostnader och liknande resultalposter

Summa resultat frin finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat ftire skatt

Skatt pa erets resultat

Uppskjuten skatt

Arets resultat
Hanft rligt till moderftiretagets altieiigare
Hanftirligt till innehav utan bestiimmande inflytande

Not

-. J

4

5.6

l0

t1

20r9-01-01
-2019- l2-31

7'71 095

5 285

37 601

813 98r

-126 796

-177

-716 828

97 152

5 659

-27 873

-22 2r4
14 938

8 780

83 718

0

-21 902
61 816

62 076

-260

t2 (s2)

20t 8-01-01
-2018-12-31

710 7 60

4 507

29 719

804 985

-390 084

- 100 666

-86 764

-r02 508

- l2 000

-692 022

tt2 963

4 586

-35 6s9

-31 072

81 890

-13 960

67 930

0

4 469

72 400

72 613

-2t3

7

8

9

a

Q

Koncernens
Resultatriikning
Tkr

-399 347

-97 902

-92 607
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Koncernens
Balansriikning
Tkr

TILLGANGAR

Anliiggningstillgingar

M ateriella on ldgg n in gstil I gdngar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anl?iggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pigiende nyanliiggningar och {tirskott avseende

materiella anliiggningstillgangar

F i n a n s ie I la an ld ggn in g st i I lg d n g ar
Andelar i intresseftiretag och gemensamt styrda
ftiretag

Fordringar hos intresseliiretag och gemensamt styrda
{iiretag

Andra langfristi ga viirdepappersinnehav

Uppskj uten skatlefordran

Summa anliiggningstillgingar

Om*ittningstillgAnga r

K o rtfr i s t i g a fo r dr i n g a r
Kundfordringar

Fordringar hos koncernfdretag

Fordringar hos 6rnsk6ldsviks kommun

Fordringar hos intresseltiretag

Aktuella skattefordringar

Ovriga fordringar

Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassa och bunk

Summa omsettningstillgingar

l3 (52)

2019-12-31 2018-r2-31Not

t2

l3
t4

t5

288 134

I 459 589

9 \99

84 251

1841 173

500

230 323

704

t4360
245 887

2 087 060

53 136

20 396

294tl
0

l 013

39 149

93 465

236 570

294 136

1 479 162

1l 193

138 918

I 923 410

500

219 573

732

15',779

236 583

2 r59 993

56 843

l0 064

t2 091

l0 750

0

s0 926

93',t32

234 405

l8
23 442

0

23 442

25 063

2 612

27 675

43 219

303 231

81 817

343 897

7

*

SUMMA TILLGAXC.C.N

l9
20

2 390 291 2 s03 890

Varulager m m

R6varor och ltim<idenheter

Fiirskott till leverantdrer

l6
17
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Koncernens
Balansriikning
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital henfiirligt till moderftiretagets
aktieegare
Aktiekapital

6vrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inklusive irets resultat

Eget kapital hanftirligt till moderfiiretagets
aktieiigare

Innehav utan bestimmande inflytande
Minoritetsintresse

Eget kapital hiinliirligt till minoritetsintresset

Summa eget kapital
Avsiittningar
Avs?ittningar ltir pensioner och liknande ftirpliktelser

Avsiittningar ftir uppskjuten skatt

6vriga avsiittningar

LAngfristiga skulder
Finansiell leasing keditinstitut
Lingfristiga skulder Omskdldsviks Kommun

6vriga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

LeverantOrsskulder

Skulder till Omsktildsviks kommun

Skulder till koncemfiiretag

Aktuel la skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

r 4 (52)

2019-12-31 2018-12-31Not

2t l0 000
't57 000

70 321

837 321

5 964

5 964

843 285

5?7

75 074

3 372

78 973

580 5l I

715118

1 126

I 296 755

l0 000

757 000

31 2.45

198 215

6 223

6 223

804 468

557

54 591

3 473

s8 62r

610 394

859 505

t 254

| 471 154

28 225

29 170

t5 769

13 960

26 6s\
55 840

169 650

29 332

62 423

0

416

0

34 029

45 078

171278

il/-v

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 390 291 2 503 892
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Koncernens
Kassafliidesanalys
Tkr

Den liipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Justeringar iiir poster som inte ingir ikassaflddet m.m

Betald skatt

KassaflOde frin den liipande verksamheten fiire
fiiriindringar av riirelsekapital

KassaflOde frln lliriindringar i riirelsekapital
Fdrandring av varulager och pigiende arbeten

Fdriindring kundfordringar

Fdriindring av kortfristiga fordringar

Fdrandring leveranldrsskulder

Fdrandring av kortfristiga skulder

Kassafltide frin den liipande verksamheten

InYesteringsverksa mhet€n

lnvesteringar i materiella anlaggningstillg6ngar

Investeringar i finansiella an liiggn i ngst il lgingar

Kassafl 0de frin investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lin
Amortering av len

Erhellna amorteringar

Erhtllna investeringsbidrag

Koncembidrag

Utbetald utdelning

Kassall0de frin finansieringsverksamhet€n

Arets kassafltide

Likvida medel vid irets btirjan
Likvida medel vid 6rets brirjan

Likvida medel vid Arets slut

Not

24

8l 89t

102 578

686

2019-01-01
-2019-12-31

74 938

126 661

-l 048

200 551

4 233

3',707

-6 829

33 254

-18 735

216 181

r s (s2)

2018-01-01
-2018-12-31

0

-144 5 t7
0

0

-13 960

-23 000

-t8t 477

-38 599

185 155

-4 064

537

-400

-29 470

13 962

165 720

-t50 848

28

-150 820

36 569

-28 354

l0 750

29 248

-13 960

-4 700

29 554

41 154

37 365

81 819

81 817

43 278

)
+

-73 330

27

-73 303
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Moderbolagets
Resultatriikning
Tkr

NettoomsAfining

Aktiverat arbete ftir egen rakning

6vri ga rdrelseintiikler

Riirelsens kostnader

Energi och produktionskostnader

Ovriga extema kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av maleriella och

immateriel la anliiggningstillgangar

Ovri ga rdrelsekostnader

Rtirelseresultat

Resultat frin finansiella poster

Riinteintiikter och liknande resultatposter

Rantekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat ftire skatt

Skatt pa arets resultat

Arets resultat

Not

2,3

3 4

2019-01-01
-2019-12-31

698 2t',7

2 353

38 307

738 871

-389 326

-87 842

-79 2',72

-117 900

-177

-674 517

64 360

8 459

-27 872

-19 413

44 947

-61 125

-16 178

-1 521

-r7 699

16 (s2)

2018-01-01
-2018-r2-3 r

J

3.5,
6
't

697 053

2 189

29 407

728 649

-379 329

-90 160

-71 637

-92 528

-12 000

-645 654

82 995

7 386

-35 657

-28 Z1t

54 724

l0 040

64 764

5 053

69 817

3

8

9

t0

lt

7
/E-
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Moderbolagets
Balansriikning
TK

TILLGANGAR

Anliiggningstillginga r

M ol eriel lo o n I ti gg n i n gst i I I gd n ga r
Byggnader och mark

Maskiner och andra lekniska anlaggningar

lnventarier, verktyg och installationer

Ptgiende nyanliiggningar

Fin an siel la an ld gg nin gsti llg dng ar
Andelar i koncernftiretag

Reversfordran dotterbolag

Fordringar hos intresseftiretag

Andelar i intressefijretag

Andra langfristiga viirdepappersinnehav

uppskj uten skattefordran

Summa anHggningstillgingar

Omsiittningstillgingar

Yarulager m m

Rivaror och ftimtidenheter

Ftirskott till leverantdrer

K o rlfr i s t i g a fo r d r i n g a r
Kundfordringar

Fordringar hos koncemftiretag

Fordringar hos dotterbolag

Fordringar hos Omsk<ildsviks Kommnun

Fordringar hos intresseltiretag

Aktuella skattefordringar

6vriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank

Summa omsettningstillgingar

Not

17 (s2)

2019-12-31 2018-12-31

t2
l3
t4
l5

25,26
27

l6

278 070

1 327 950

6 503

67 409

| 679 932

108 100

70 000

230 323

s00

686

t2 844

422 453

2 102 385

20 509

0

20 s09

52 748

51 469

0

23 323

0

835

38 918

80 823

248 tt6

284 902

I 348 839

8 556

127 530

I 769 827

108 100

70 000

219 573

500
'714

14 365

413 252

2 183 079

21 957

2 6t2
24 569

54 572

10 064

l7 883

0

10 750

0

50 695

80 258

224 222

17

28

18

30 615

299 240

79 399

328 190

u
/r'-q'?'

SUMMATILLGANCAN

19

20

2 401 625 2 stt 269
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Moderbolagets
Balansriikning
TK

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Reservfond

Fritt eget kapilal
Balanserad vinst eller itirlust

Arets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Avsettningar
Avsafiningar fitr pensioner och liknande
fiJrpliktelser

Summa avseftningar

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Leverant<irsskulder

Skulder till koncernftiretag

Skulder till dotterbolag

Skulder till Omskrildsviks Kommun

Aktuella skatteskulder

Skuld elcertifikat

6vriga skulder

Upplupna kostnader och fiirutbetalda int?ikter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Not

18 (52)

2019-t2-31 2018-12-31

2\

29

22

558 277

-17 699

540 578

652 598

10 000

100 000

2 020

r12 020

l0 000

100 000

2 020

tt2 020

5l I 460

69 817

581277

693 297

179 237

859 505

610 394

1 254

1471 153

28 225

23 256

t3 960

l8 395

t2 602

195

7 3?7

1t 322

5t 743

167 025

279 905

715 139

580 5l I
1 126

1296 776

527
<,,,1

557

557

7;

2 401 625 2 srt 269

Lingfristiga skulder
Skulder till koncemftiretag

Skuldertill kreditinstitut, finansiell leasing

Ovriga skulder

Summa lengfristiga skulder

29 332

56 082

16 926

0

0

0

7 912

t9 274

42 293

171 819
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Kassafliidesanalys
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Den liipande Yerksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar fiir poster som inte ingir i kassafl<idet

Betald skatt

Kassafltide frin den ltipande verksamheten fiire
ftiriindring av rOrelsekapital

Kassafltide frin fiirindring av riirelsekapitalet
Fdriindring av varulager och pagaende arbete

Fdriindring av kundfordringar

Fdriindring av kortfristiga fordringar
F0randring av leverantorsskulder

FOrandring av kortfristiga skulder

Kassafltide frin den ltipande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anliiggningstillgengar

F6rsiiljning av fi nansiella anliiggningstillgingar

Kassafl iide frin investeringsverksambeten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lin
ErhAllna amorteringar

Erhillna investeringsbidrag

Amortering av lin
utbetald utdelning

Erhillna (l?imnade) koncembidrag

Kassafl tide frin fi nansieringsverksamheten

Arets kassafltide

Likvida med€l vid irets biirjan
Likvida medel vid irets btirjan

Likvida medel vid 6rets slut
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2019-12-31 2018-12-3tNot

24

44 947

I t8 048

-t 029

161 96s

4 061

| 824

4 628

32 826

-15 675

189 629

-56 958

0

-56 958

-23 000

-13 960

-181 455

54 724

92 653

0

147 377

- 138 316

28

-138 288

36 s69

l0 750

29 248

-28 354

-4 700

- l3 960

29 553

26 581

69 083

44 49s

0

0

0

79 399

30 616

*
e

-48 783

-3 918

r 010

26 020

-30 67 5

t1 423

t5t 237

42 502
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Noter
'fkr

Not I Redovisnings- och viirderingsprinciper

Ars- och koncemredovisningen har upprattats enligt ersredovisningslagen och Bokliiringsniimndens
allmiinna rid 201 2: I Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Tilliimpade principer iir oftiriindrade
jamfiirt med ftiregiende ir. De viktigaste redovisnings- och viirderingsprinciperna som anviints vid
upprattande av de finansiella rapportema sammanfattas nedan. I de fall moderltiretaget lillAmpar
awikande principer anges dessa under Moderliiretaget nedan.

Koncernredovisning
Koncemredovisningen omfattar verksamheten inom moderftiretaget och samtliga dotterftiretag fram till
och med 31 december 2019. Dotterftretag iir ftiretag i vilka moderftiretaget direkt eller indirekt innehar
mer ?in 50 oZ av rOstelalet eller pe annat selt har ett bestiimmande inflytande 6ver den driftsmiissiga och
finansiella stymingen. Dotterftiretag redovisas enligt liirviirvsmetoden innebarande att ett ltirviirv av
dofterltiretag betraktas som en transaktion varigenom koncemen indirekt liirviirvar dotterfdretagets
tillgingar och dvertar dess skulder.

Genom en ftirv?irvsanalys i anslutning till rdrelseltirvarvet faststalls anskaffningsviirdet Itir andelama
eller rdrelsen samt det verkliga viirdet av fiirv?irvade identifierbara tillgangar, dvertagna skulder och
ansvarsliirbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemassigt varde pa
alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsverdet ftir dotterliiretagsaktiema och det
verkliga vardet av ltirviirvade tillgingar, dvertagna skulder och ansvarsliirbindelser utg<ir goodwill eller.
om beloppet ar negativt, negativ goodwill. Viirdet av minoritelens andel l:iggs till anskaffningsvardet.
Minoritetsintressen viirderas med utgangspunkt fran anskaffningsviirdet fiir aktierna.

Dotterltiretagen inkluderas i koncemredovisningen frin och med liirv,irvstidpunkten och till och med
avyttringstidpunkten.

Fdruerv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital

Belopp som redovisas fiir dotterftiretag harjusterats dar si kriivs fiir att siikerstiilla dverensstiimmelse
med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Ovik Energi AB och det heliigda donerbolaget Ovik
Energi NAt AB samt 60 o/o av Kommunbriinsle i Adalen AB.

Resultatrekning

Intektsredovisning
Nettoomsettningen omfattar ltirsiiljningsintiikter fr6n kZimyerksamheten, dvs. produktion, fiJrs?iljning och
distribution av el, v?irme, ing4 kyla, elhandel, fibemiit och anslutningsavgifter samt andra intAkter sesom
entreprenada!'tal och uthyming. Belopp som erhills fiir annans riikning ingir inte ikoncernens intiikler. I
de fall varor och tjiinster byts mot likartade varor och tjanster redovisas ingen intiikt. Samtliga intiikter
viAderas till det belopp som influtit eller beriiknas inflyta, dvs. med hzinsyn till rabatter och efter avdrag
fiir moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsafining.

?4

d

Alla belopp redovisas, om inget annat angers, i tusentals kronor (SEK). Till ftiljd av detta kan
avrundningsdifferenser ftirekomma.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Konceminterna fordringar, skulder, intiikter, kostnader, vinster och liirluster som uppkommit genom
transaktioner mellan koncernf<iretag elimineras i sin helhet vid upprattande av koncernredovisningen.
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F0rsiiljning och distribution av energi
Energiftirsiiljning intiiktsredovisas vid leveranstidpunkten

Anslutningsavgifter
Avgifter som betalats av kunden fiir anslutning till nalen med el, viirme, fibemiit eller kyla
intiiktsredovisas det er nar anslutningen sker.

Prissiittning mellan koncernfiiretag
Vid ltirsiiljning mellan koncemltiretag tillampas marknadsmiissiga priser pi produkter som har en extem
marknad. Fdrsiiljning som har karaktdren av riverltiring av resurser mellan koncemfiiretag sker till
sjiilvkostnadspris.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell beddmning beriiknas bli betalt. Avsattning fiir
ftrlustrisker har skett efter individuell prdvning.

Elcertifi katrutsle ppsretter

Ovik Energi AB har itagit sig att pi merparten av sina kunders uppdrag siikers6lla att kvotplikten av

elcertifikat uppfolls genom att kOpa elcertifikat som motsvarar hela den kvotpliktiga konsumtionen.
Lagret av elcertifikat zir klassificerat som kortfristig fordran och har viirderats till marknadsv?irde. Som
kortfristig skuld redovisas. till anskaffningsv?irde, ltipande den skuld som motsvarar elkonsumtionen.

Tilldelade elcertifikat varderas till det snittpris som faststalls av Svenska Kraftnat fttr
produktionsminaden. I resultatrekningen redovisas intektema av elcertifikat som en del av
nettoomsafiningen av el. Tilldelade elcertifikat klassificeras som kortfristiga fordringar.

Tilldelade utsliippsriitter redovisas till marknadsviirde och kdpta rAtter till anskaffningsv?irde.
Interimskuld och rdrelsekostnad redovisas n?ir faktiska utslapp dverstiger 6rets tilldelade och kdpta retter
och viirderas till marknadspris pe bokslutsdagen. Lager av utslappsriitter klassificeras som kortfristiga
fordringar.

Po rtlii lj fti rva ltning

Handel med terminskontrakt pe Nasdaq OMX , som sker liir att sakerstiilla prisnivan fiir produktion och
leveranser av !sisk kraft, redovisas enligt matchningsprincipen, dvs.vid leveranstidpunkten.

Fdrsiikrin gsersiittnin gar

Vid driftstopp, skador etc. som helt eller delvis t?icks av itirs?ikringsersiittning redovisas en berAknad

ersiittning niir denna kan beriiklas pA ett tillftrrlitligt satt. Forszikringsersattningar redovisas i posten

Ovriga r<ire I se int2ikte r.

Renteintiikter
Ranteintakter redovisas itakt med att de tjiinas in. Beriikning av riinteintiikter gors pt basis av den
underli ggande tillglngens avkastning.

Olfentliga bidrag
Offentliga bidrag int,iktsredovisas nar koncemen har uppffllt de villkor som iir {tirknippade med bidraget
och det fiireligger rimlig s?ikerhet an bidraget kommer an erhillas. Bidrag som koncemen erhillit men
diir alla villkor iinnu inte iir uppfrllda redovisas som skuld.
Bidrag som erh6llits ftir liirviirv av en anliiggningstillgAng periodiseras <iver tillgAngens livsliingd. Ovriga
offentliga bidrag redovisas i posten Ovriga rdrelseintiikter.

n
/-.b
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Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing ftreligger
di de ekonomiska riskema och fijrdelama som iir liirknippade med iigande i allt vasentligt ?ir dverftirda
till leasetagaren. Ovriga leasingavtal iir operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal gdrs vid
leasingavtalets ingAende.

Rattigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal dAr koncemen ar Ieasetagare redovisas sorn

tillging och skuld i balansr?ikningen. Tillgingen och skulden redovisas vid lijrsta redovisningstillfiillet
till det lagsta av tillgingens verkliga viirde och nuviirdet av minimileaseavgiftema.

Leasade tillgangar skrivs av linjArt dver den beriiknade nyttjandeperioden. Ftirpliktelsen enligt finansiella
leasingal,tal redovisas som ling- respektive kortfristig skuld. Betalningar av minimileaseavgifter
redovisas som ranta och amortering av skuldema.

Leaseavgifter enligt finansiella leasingaltal ftrdelas mellan leasingkostnad och amortering p6 den
utestiende skulden. Rantekostnaden {iirdelas <iver leasingperioden s6 att varje riikenskapsir belastas med
ett belopp som motsvarar en fast rantesats liir den under respektive r?ikenskapsir redovisade skulden.
Variabla avgifter kostnadsliirs under det rakenskapstr som de uppkommer.

Ersettningar till anstellda
Kortfristiga ersafiningar som lOner, sociala avgifter, semester, bilersattningar och liknande iir
ersattningar som ftirfaller inom l2 minader fran balansdagen det ar som den anstAllde tjanar in
ersattningen och kostnadslitrs ldpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsviirdet liir en

anlSggningstillging.

En avsathing {tir avgingsvederlag redovisas endast om koncemen ilr {iirpliktigad att avslula en
anstallning fttre den normala tidpunkten eller niir ersattningar liimnas som ett erbjudande fiir att
uppmuntra frivillig avgeng. Avsattning gdrs ltir den delen av upps?igningslonen som den anst?illde fir
utan arbetsplikt, med tilliigg ftir sociala avgifter.

Lineutgifter
Lineutgifter som iir direkt hiiniiirliga till inl6p, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgang
kan aktiveras under den tidsperiod som kiivs Jtir att fiirdigstiilla tillgingen ltir dess avsedda anviindning
eller liirs?iljning. Ovriga lAneutgifter kostnadsliirs i den period som de hanftirs Iill och redovisas i posten
Rantekostnader och liknande resultatposter.

Avskrivningar
Immateriella och materiella anltiggningstillgangar skrivs av linjiirt tiver tillg6ngarnas eller
komponenternas beddmda nyttjandeperiod. Avskrivningen beriiknas pi det avskrivningsbara beloppel
vilket i de allra flesta fall utgdrs av tillg6ngens anskaffningsviirde. I ett fital fall tas hiinsyn till ett
beriiknat restviirde. Refiigheter som ar baserade pe avtal skrivs av dver altalstiden.

Ftiljande nyttjandeperioder tilliimpas fiir materiella anlaggningstillgdngar

Kontors- och Iagerbyggnader l0-50 tr

.4

/E

Kulvertnat {itr vairme,&yla 20 tr

6vik Enersi AB
Ors.nr 556019- I 750

Leaseavgifter enligt operationella leasingaytal dZir koncemen ar leasetagare kostnadsliirs linjiirt dver
leasingperioden.

Mark har inte n6gon begr?insad nyttjandeperiod och skrivs diirftjr inte av.
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Markanliiggningar l0 ir

FibernAt 30 6r

Produktionsanliiggningar I 0-25 6r

Niit- och eldistributionsanliiggningar 20-,10 ir

Invenlarier och verktyg 5-10 6r

Nedskrivningar

d
L
"b

Nedskrivningar av immateriella och materiella anliiggningstillgingar
Allmiinna principer

Per balansdagen bedoms om det liireligger en indikation pe att ett tillgingsviirde iir liigre iin dess

redovisade. Om en sidan indikation finns ber[knas tillgtngens itervinningsviirde. Beddmningen utgiLr

frAn befintlig verksamhet. med nuvarande in.iktning och omfattning, enligt fortlevnadsprincipen. Alla
anliiggningar maste ge en marknadsmiissig avkastning liir att det inte ska kravas nedskrivning. Detta
innebar att eventuella investeringar och 6kade intakter pi grund av expansionsplaner tonas ned liksom att
prisdkningar och kostnadsreduktioner beaktas iden min de ft)ljer en tydlig plan och 6r normala ltir
branschen. Nedskrivningsprtivningen gdrs per varje enskild tillging med ett oberoende fl6de av
inbetalningar. Vid behov beh<iver tillgingarna grupperas i kassagenererande enheter ftir att identifiera
inbetalningar som i allt viisentligt iir oberoende av andra tillgangar eller grupper av tillgangar.
Nedskivningsprdvning gOrs i dessa fall ftr hela den kassagenererande enheten. En nedskrivning
redovisas niir en tillgAng eller en kassagenererande enhets redovisade viirde dverstiger
6tervinningsviirdet. Nedskrivningen belastar resultatriikningen.

Berakning av atervinningsviirdet

Atervinningsviirdet utgdrs av det htigsta av verkligt v6rde med avdrag ftir ftirsaljningskostnader och
nyttjandeviirdet. Vid beriikning av nyttjandeviirdet diskonteras framtida kassafltiden med en
diskonteringsfaktor ftjre skatt som tterspeglar aktuella, marknadsmiissiga bedrimningar av pengars
tidsviade och den risk som iir ftirknippad med den specifika tillgingen eller den kassagenererande
enheten. Berakningen g6rs per tillgang eller kassagenererande enhet.

Aterltiring av nedskrivningar

Nedskrivningar aterliirs om skiilen som 169 till grund ltir beriikningen av iitervinningsviirdet vid den
senaste nedskrivningen har fiirandrats.

Nedskrivningsprtivning kraft viirmeverk

2019 genomftirdes en nedskrivningspr<ivning av kaftvdrmeverket diir framtida kassafliiden, med rimliga
och verifierbara antaganden utifren ftretagsledningens basta bedOmningar, under en Z\-itrig
prognosperiod med bdrjan 2020 baserad i huvudsak pi budget 2020 2022. Kalkylriintan har bestiimdes
utifrAn ett nominellt avkastningskrav litre skatt pA 7,28 %.

Nedskrivningsprdvning fi bemat

Framtida kassafldden, med rimliga och verifierbara antaganden utifran ftiretagsledningens biista
beddmningar har giorts enligt Discount Cash Flow-modellen (DCF). Kalkylrdntan har bestiimts utifrAn
ett nominelll avkastningskav ftre skatt pA 6,19 %. Nedskrivningspr0vningen indikerar ett
nedskivningsbehov pA 22.2 Mkr.
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Nedskrivning av fi nansiella anliiggningstillgingar

Allmarula principer
Per varje balansdag g6rs en beddmning av om det finns ntgon indikation pa att en eller flera finansiella

anliiggningstillgingar har minskat i varde. Om en sddan indikation finns beriiknas tillgangens
itervinningsviirde, se ovan.

A t e r;fbr in g av ne ds kriwrin g
Nedskrivning av finansiella anliiggningstillgingar tterffjrs om de sktil som 169 till grund fiir
nedskrivningen har ft riindrats.

Balansriikning

Materiella anliiggningstillgingar
Materiella anliiggningstillgingar redovisas som tillging i balansriikningen om de1 Ar sannolikt att
framtida ekonomiska ftirdelar som iir {iirknippade med lillglngen sannolikt kommer att tillfalla
koncemen och anskaffningsvardet kan matas pa en tillfirrlitligt satt. Materiella anliiggningstillgingar
varderas till anskaffningsviirde med avdrag {tir ackumulerade av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvirde
I anskaffningsviirdet ingar inkdpspriset och utgifter som iir direkt hiinfdrbara till inkdpet och syftar till att
bringa tillgingen pi plats och i skick fiir att utnyttjas i enlighet med fiiretagsledningens avsikt med
Itirvervet. Som direkt hiinfiirbara utgifter hiinliirs utgifter liir leverans, hantering, installation och
montering, lagfarter samt konsultiAnster. Laneutgifter som ar direkt hanfiirliga till investeringar i

anliiggningstillgingar som tar betydande tid i anspr6k att ldrdigstiilla inriiknas i anskaffningsviirdel under
uppltirandeperioden. Anskaffningsv2irdet reduceras med offentliga bidrag som erhallits ftr ltirvitv av
anliiggni ngsti I I gingar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det ?ir sannolikt att de framlida ekonomiska ftrdelar som iir
fiirknippade med tillgingen kommer aft komma koncemen till del och anskaffningsviirdet kan beriiknas
pa efi tillfijrlitligt satt. Utbyte av komponenter riiknas in itillgangens redovisade viirde. Om inte
kostnadsltirs utgifter under det riikenskapsir som de uppkommer. Reparationer och underhill
kostnadsliirs ldpande.

Elcertifi kat, utsleppsretter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utslappsretter och ursprungsgarantier viirderas till verkligl varde vid produktionstillftillet
(elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsleppsrefter). Dessa tillgingar klassificeras som
kortfristig fordran.

-I,'

1€

I de fall flera altemativ projekteras eller utreds inriiknas utgiftema ftir de fiirkastade altemativen om de

iir skdliga i fttrhillande till tillgingens anskaffningsvarde i 6vrigt. En aktivering ffirulsefier at1 det er en

fr6ga om utgifter som direkt kan hiinfiiras till de altemativ som har ett omedelbart samband med den

anskaffade tillgangen och som dessulom varit av betydelse ftir itirvdrvet.

Egen personal anvtinds i investeringsprojekt och personalkostnader kan aktiveras. Vid kombinerat
underhill och viirdehdjande ftirbettring gdrs ftir varje objekt en awiigning av hur stor andel som ska

hdnftiras till drift och underhill eller investering.
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Finansiella instrument

Allmiinna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsv?irde vilket motsvarar instrumentets verkliga
viirde med tilliigg ftir transaktionskostnader.

En finansiell tillging eller finansiell skuld redovisas i balansriikningen ndr koncernen blir part eniigt
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas niir faktura har skickats till kund. Skuld tas

upp nAr motparten har utttirt sin prestation och koncernen diirmed har en avtalsenlig skyldighet att betala
iiven om faktura inte har erhillits. Leverantdrsskulder redovisas niir faktura har mottagits.

En finansiell tillgang las bort fran balansriikningen nar rattighetema i a!.talet realiseras, ftirfaller eller niir
koncemen ftirlorar kontrollen dver rattighetema. Detsamma giiller liir del av en finansiell tillging. En
finansiell skuld tas bort frin balansriikningen nar fdrpliktelsen i avtalet fullgdrs eller pa annat satt
uBlacks. Detsamma giiller ftir del av en finansiell skuld. dverviigande del av finansiella lillgangar och
skulder tas bort frin balansr2ikningen genom erh6llande eller erlZiggande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar iir finansiella tillgtngar med fasta betalningar eller betalningar
som ger afi faslsHlla med belopp. Fordringar uppkommer di koncernen tillhandahiller pengar, varor
eller tjiinster direkl till kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsriittema.
Kundfordringar och liknande fordringar viirderas till upplupet anskaffningsvUirde. Med upplupet
anskaffningsviirde menas det viirde som framkommer nar instrumentets ftirvantade kassafldde
diskonteras med den effektivriinta som beriiknades vid anskaffningstillftillet. Kundfordringar viirderas
diirmed till det viirde som beraknas inflyta, dvs. med avdrag ftir ostikra fordringar. Nedskrivning av
kundfordringar redovisas i posten 6vriga extema kostnader.

Derivatinstrument
Koncemen anviinder olika typer av derivatinslrument (terminer, optioner och swappar) fiir att siikra olika
finansiella risker och di framftirallt valutarisker och riinterisker. Hir ingir inte energiderivat som
ltirvintas regleras med leverans av el och annan energi.

Varulager
Varulager viirderas enli$ lAgsta vardets princip, dvs. till det liigsta av anskaffningsviirdet och
nettoftrsaljningsviirdet. Anskaffningsvardet utgdrs av inkdpspris och utgifter direkt hanftirliga till
inkdpet. Nettoltirsiiljningsviirdet utgirrs av det uppskattade ftirsiiljningspriset i den ldpande verksamheten
med avdrag ftr uppskattade kostnader fiir fttrdigstallande och fiir att istadkomma en ftirsiiljning.
Anskaffningsviirdet har fasts6llts genom lilliimpning av {tirst-in, {iirst-ut-metoden (FIFU).

Energiderivat
Alla kdp av energiderivat som gors i prissakringssyfte, antingen f<ir produktion eller ftir ftirsiiljning till
slutkund, redovisas i samband med att kontraktet gAr i leverans och piverkar diirmed enbart inkdpspriset
pa den volym energi som sakats. Dessa energiderivat utgdr saledes finansiella instrument.

Fordringar och skulder i utliindsk valuta
Monetdra fordringar och skulder i utlandsk valuta varderas till balansdagens kurs. Valutakursvinster och
-liirluster som uppkommer redovisas i postema 6vriga rdrelseinrakter och Ovriga rdrelsekoslnader.
6vriga valulakursvinster och ftirluster redovisas under rubriken Resultat fren finansiella poster.

Inkomstskatter
lnkomstskatter utgdrs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inlomstskatt redovisas i resultatriikningen
utom di den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid iiven tillhdrande skatteeffekt
redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och
skafteskulder kvittas om det finns en legal rett till kvittning.

)

Q
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Aktuell skatt
Aktuell skatt iir inkomstskatt ltir innevarande riikenskapsir som avser 6rets skattepliktiga resultat och

den del av tidigare riikenskapsirs inkomstskatt som annu inte har redovisats. Aktuell skatl varderas till
det sannolika beloppet enligt de skattesatser oclt skatleregler som giiller per balansdagen och

nuverdesberaknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt iir inkomstskatt liir skattepliktiga resuhat avseende framtida r2ikenskapsir till ftiljd av

tidigare transaktioner eller hiindelser. Uppskjuten skatt beriikras pi samtliga temporiira skillnader, d.v.s.

skillnaden mellan de redovisade viirdena fiir tillgengar och skulder och deras skattemAssiga varden samt

skattemiissiga underskott. Fdrandringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas
i resultatriikningen om inte ftiriindringen ar hanftirlig till en post som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran viirderas enligl de skattesatser och skatteregler som
ar beslutade ftire balansdagen. Uppskjuten skattefordran varderas till hdgst det belopp som sannolikt
kommer att etervinnas baserat pa innevarande och framlida skattepliktiga resullat. Vlirderingen
omprdvas per varje balansdag liir att iterspegla aktuell beddmning av framlida skatlemassiga resultal.

Koncernen redovisar ingen uppskjulen skatt pA temporara skillnader som hiinflir sig till investeringar i
dotterfijretag, filialer, intresseftiretag eller gemensamt styrda {irretag eftersom koncemen kan styra
tidpunkten ftir iterfiiring av de temporiira skillnadema och det ar uppenbart att de temporara skillnadema
inte kommer att aterltiras inom en dverskidlig framtid.

Avsettningar
En avsattning redovisas i balansriikningen niir koncernen har en legal eller informell liirpliktelse som en
Iiiljd av en intraffad handelse och det iir sannolikl afi elt utfltide av resurser kommer atl kriivas liir att
reglera Atagandet och en tillftirlitlig uppskattning av beloppet kan giiras. Om effekten av nAr i tiden
betalningen sker iir vesentlig redovisas avsattningen till nuvardet av de framtida betalningar som kriivs
Iiir an reglera fiirpliktelsen. Diskonteringsrantan utgdrs av den rantesats som {tire skatt avspeglar aktuell
marknadsbeddmning av det tidsberoende viirdet av pengar och de risker som ?ir ftirknippade med
framtida betalningar till den del riskema inte beaktats genom att justeringar giorts vid beddmningen av
de ftamtida betalningama.

Skulder

AysAttningen tas endast i ansprek ftr de utgifter som avsattningen ursprungligen var avsedd ftr.
Eventuell gottgdrelse som koncemen air si gott som siiker pi att kunna erhAlla av en extem part avseende
fiirpliktelsen redovisas som en separat tillgeng. Denna tillging kan dock inte ttventiga beloppet ftr den
hiinftrliga avsiittningen. Avsattningen provas per varje balansdag och justeringar av avsattningen
redovisas i resultatriikningen.

Skulder fiir elcertilikat, utsleppsretter och ursprungsgarantier
Skulder {tir elcertifikat, utsleppsretter och ursprungsgarantier uppkommer itakt med liirsiiljning
(elcertifikat och ursprungsgarantier) och utslApp (utslappsratter). Skulden varderas till samma vArde som
tilldelade och anskaffade rattigheter. Her tas aven hansyn till avtal om framtida leverans av rAttigheter
och mdjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift. Skulder ftr elcertifikat,
utslAppsriifter och ursprungsgarantier redovisas som en 6vrig kortfristig skuld.
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Ovrigt

Eventualfi,rpliktelse
Som eventualftirpliktelse redovisas
* en mdjlig ftirpliktelse till fttljd av intriiffade hiindelser och vars ftirekomst endast kommer att bekraftas
av att en eller flera osiikra h?indelser, som inte helt ligger inom koncemens kontroll, intriiffar eller uteblir,
eller
+ en befintlig fiirpliktelse till ftiljd av intriiffade hiindelser, men som inte redovisas som skuld eller
avseftning eftersom det inte ar sannolikt att ett utflOde av resurser kommer att kravas Iiir att reglera
Iiirpliktelsen eller {tirpliktelsens storlek inte kan beriiknas med tiUracklig tillftirlitlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgdrs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga,
likvida placeringar som liitt kan omvandlas till ett kiint belopp och som ?ir utsatta ftir en obetydlig risk ftir
viirdefluktuationen. Sidana placeringar har en Idptid pi maximalt tre manader.
Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person

Materiella anlSggningstillgingar
Komidsinventerier och inventarier av mindre viirde kostnadsliirs ldpande.

Leasing
I moderfttretaget redovisas leasingavlalet pe utrustning som ingir i kraftviirmeverket som finansiell
leasing. Resterande leasingavtal redovisas enligt reglema fiir operationell leasing.

Koncernbidrag

Samtliga lamnade och erhillna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Varulager

Varulagret varderas till 97 % av anskaffningsvArdet.

Uppskjuten skatt

Llppskjuten skatt ingar i obeskattade reserver med 20,6 yo de ingen viisentlig ftiriindring ftirvantas av de
obeskattade reserverna under kommande 6r.

Nyckeltalsdelinitioner

Soliditet
Eget kapital och 78,6 o4 av obeskattade reserver i liirhellande till balansomslutningen.

Avkastning pA totalt kapital
Rdrelseresultat plus finansiella intiikter i ftrhillande till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning pA eget kapital
Resultat efter finansiella poster i ftirhillande till genomsnittligt eget kapital och 78,6 o/o av obeskattade
reserver.

Avkastning pi sysselsatt kapital
Rdrelseresultat + finansiella intiikter i ftirhillande till genomsnittligt sysselsatt kapital (totala tillgengar
minskad med riintefria skulder, avsattningar och uppskjuten skatt).
Intakter har tagits upp till verkligt viirde av vad som erhillits eller kommer att erhillas och redovisas i

den omfattning det ar sannolikt att de ekonomiska ltirdelarna kommer att tillgodogtiras bolaget och
intAktema kan beriiknas pA ett tillfttrlitligt satt.

d
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Not 2 Viisentliga uppskattningar och bedtimningar
Koncernen

Uppreftande av trs- och koncemredovisning enligt K3 kraver att ftiretagsledning och styrelse gdr
antaganden om framtiden och andra viktiga kallor till osakerhet i uppskattningar pi balansdagen som

innebiir en betydande risk Iiir en vdsentlig j ustering av de redovisade viirdena liir tillgingar och skulder i
framtiden. Det gdrs ocks6 bed<imningar som har betydande effekt pi de redovisade beloppen i denna irs
och koncemredovisning. Uppskattningar och bed<imningar baseras pe historisk erfarenhet och andra

faktorer som under rtdande {iirh6llanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och

beddmningar anviinds sedan ltir att faststalla redovisade viirden pi tillgingar och skulder som inte
framgtr tydligt frin andra ktillor. Uppskattningar och bed0mningar ses tiver trligen. Det slutliga utfallet
av uppskattningar och beddmningar kan komma att avvika frAn nuvarande uppskattningar och

bed<imningar. Effektema av iindringar i dessa redovisas i resultatrakningen under det riikenskapsir som

andringen gdrs och under framtida riikenskapsAr om iindringen ptverkar bide aktuellt och kommande
riikenskaps6r. Viktiga uppskattningar och bed<imningar beskrivs nedan.

Effekter av elnatsregleringen

I Ovik Energikoncemen finns elna$verksamhet som regleras av ftreskrifter frin
Energimarknadsinspektionen. F<ireskriftema reglerar vilka intiiktsniveer som ia tillatna att ta ut fran

kund. Energimarknadsinspektions beslut om elnetsverksamhetens intaktsram liir perioden 2020-2023
innebiir en siinkning av inakterna med cirka 50 Mkr jiimfiJrt med fiiregeende fyraarsperiod. Mdjligheten
att fijra vidare outnyttjat belopp ften tidigare er er ej avgjord. Ett ftirslag som diskuteras innebar att
elnatsfitretagen ska fe anvanda tidigare ers outnyttjade belopp till investeringar i elnatsinfrastruktur.

Pr<ivning av nedskrivningsbehov ftir materiella anliiggningstillgingar

Koncemen har betydande v?irden redovisade i balansr2ikningen avseende materiella
anliiggningstillgangar. Om det finns indikation pa att ett tillgengsvarde ar laigre an dess redovisade teslats
tillgengen liir nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisnings- och vlrderingsprinciper som beskrivs
i not I Redovisnings- och viirderingsprinciper. F0r dessa berakningar maste vissa uppskattningar gdras

avseende framtida kassafldden och antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. Dessa

uppskattningar och antaganden gdrs med liiretagsledningen baista beddmningar vid pr<ivningstillftillet.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter

Koncernen redovisar i sin balansriikning uppskjutna skaltefordringar och skulder vilka ftirviintas bli
realiserade i framtida perioder. Vid beriikning av dessa uppskjutna skatter miste vissa antaganden och

uppskattningar gdras avseende lramtida skattekonsekvenser som hanfttr sig till skillnaden mellan i

balansrikningen redovisade tillgingar och skulder och motsvarande skattemiissiga vifden.
Uppskattningarna inkluderar iiven att skattelagar kommer att yara olirriindrade och att giillande regler fiir
utnyttjande av ltirlustaydrag inte kommer afi endras. Skattesatsen iindras till 21,4% under 2020 och till
20,6%o under 2022. Fdrvantan ar att de obeskattade reserverna kommer att kvarsta utan viisentliga
skillnader under kommande ir, vilket medliir att skattesatsen 20,602 har anvants.

Rantekostnader til I Ornskdldsviks kommun

Bolaget har en skuld till sin indirekta aktieiigare 6rnskdldsviks kommun som vid irsskiftet uppgick till
715 Mkr. Skulden vid irets inging uppgick till 859 Mkr. vilket inneber att amorteringar under eret &jorts
med 144 Mkr. Riinta har under 6ret betalats med 28 Mkr. Vid irets utging var den genomsnittliga

rantesatsen 1.,19 %. Lanel har finansierat investeringar i bolagets anliiggningar. Ar 2012 erh6ll bolaget

725 Mkr i kapitaltillskott fran Omskdldsviks kommun via moderbolaget Rodret.

t
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Nettoomsettningen per riirelsegren
Eldistribution
Elhandel

Fjairrvarme

Fjiinkyla
Anga

Fibemiit

Torv

Riirelseresultat per rtirelsegren
Eldistribution

Elhandel

Fj iirrviirm e

Fjdrrkyla

Anga

Fibemat

Torv

Utvecklingsbolag

Moderbolaget

Nettoomsettningen per rtirelsegren
Elhandel

Fibemat

Fjairrvarme

Anga

Fjerrkyla

29 (s2)

6mskdldsviks kommunkoncem samordnar huvuddelen av sina finansiella afl?irer via en intembank.
Kommun har en extern lineskuld som dverstiger intem utlining frin intembanken till de kommunala
dotterbolagen. Extema lan tas upp av intembanken och lanas pe af{:irsmiissigt vis till marknadsmiissiga

villkor vidare till direktagda skattskyldiga aktiebolag. vilket inte innebia nagon skatteftirdel ftir
intressegemenskapen. De kommunala dotterbolagens upplining hos intembanken avser i huvudsak

investeringsprogram eller vidareull6ning till andra skattesubjekt, i virt fall Norrlands Etanolkraft AB och

SEKAB Biofuels & Chemicals AB. Sammanfattningsvis anser bolaget att grunden till lineltirhillandet iir
helt affdrsmassigt.

Not 3 Nettoomsettningens fiirdelning
Koncernen

2019 20r8

78 373

193 l0 t

230 814

4 387

t99 696

58 952

5 771

771 094

33 544

2 033

34 l8l
I 190

28 623

3 068

-751

-4 735

97 153

20t9

204 369

58 9s2

230 814

199 696

4 387

698 218

74 667

205 334

240 902

6 051

195 731

43 t22

4 952

770 759

30 500

| 944

39 156

4 754

3t 021

6 717

-531

-596

ttz 965

20r8

211 241

43 122

240 902

t95 731

6 05t

697 051
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Riirelseresultat per riirelsegren
Elhandel

Fibemit
Fj iirrviirm e

Anga

Fjiinkyla
Uwecklingsbolag

Not 4 Inktip och ftirseljningar mellan koncernfiiretag
Moderbolaget

Andel av aLrets totala inkop som skett fren andra fiiretag i
koncemen

Andel av erets totala ftrsdljningar som skett till andra
ftiretag i koncemen

Not 5 Intiikternas ftirdelning
Koncernen

Moderbolaget

Frirstiljning Bioharts

Statliga o Kommunala bidrag

Hyresint?ikter

Provisionsintakter

Tj iinstekdpsavtal

Ovrigt

30 (s2)

2 033

3 068

34 181

28 623

I 190

-4 735

64 360

20r9

8,00 %

4,00 %

2019

t0 242

2 849

t5 326

3 171

2 946

544

2 523

37 601

2019

15 326

3 171

2 946

544

t4 443

I 877

38 307

1 944

6 717

39 156

3l 021

4 754

-596

82 996

2018

'7 ,00 0/o

4.00 %

2 018

9 486

10 669

5 155

175

2 762

521

951

29 719

2018

5 155

t75
2 762

521

13 472

29 408

7

Q

DoU av gatubelysningsanlaggningar

Entreprenader^jenster

F0rcaljning Biohans

Statliga o Kommunala bidrag

Hyresintiikter

Provisionsintekter

Ovrigt
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Inom ett ar

Senare An efi er men inom fem ir

Inom ett 6r

Senare an ett ar men inom fem er

Ernst & Young
Revisionsuppdrag

Revisionsverksamhet utOver revisionsuppdraget

Skatteridgivning

Ovriga tjiinster

PwC

Revisionsuppdrag

3l (s2)

Not 6 Leasingavtal
Koncernen

Arets operationella leasingkostnader avseende leasingavtal, uppger till 8 745 47'7 kronor. Framtida
leasingavgifter, f<ir icke uppsiigningsbara leasingavtal, fijrfaller till betalning enligt ftljande:

2019 2018

Moderbolaget

Arets operationella leasingkoslnader avseende leasingavtal, uppgir till 8 229 917 kronor.
Leasingen av kraftvarmeverket redovisas som finansiell leasing. Framtida leasingavgifter, ftir icke
uppsiigningsbara leasingavtal, fiirfaller till betalning enligt ftiljande:

2019 2018

9 272

t3 748

23 020

8 925

t2 657

2t 582

9 282

22 845

32 127

8 975

2t 9s2

30 927

215

Not 7 Alode till revisorer
Koneernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av irsredovisningen och bokftringen samt stytelsens och

verkstiillande direkt<irens ffirvaltning, dvriga arbetsuppgifter som det ankommer pdL bolagets revisor att
utliira samt ridgivning eller annat bitrade som fijranleds av iakttagelser vid sidan granskning eller
genomliirandet av sidana dvriga arbetsuppgifter.

2019 2018

120

43

f
6

10

10

95

52

16

163

10

10
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Moderbolaget

Ernst & Young
Revision

Revisionsverksamhel utdver revisionsuppdraget

Skatteridgivning

Ovriga tjanster

PwC
Revisionsuppdrag

2 019

32 (s2)

2 018

95

52

t6

90
q)

52

185163

l0
10

l0
l0

*
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Not 8 Anstiillda och personalkostnader
Koncernen

IfIed€lantalet anstiillda
Kvinnor

Miin

Ltiner och andra ersattningar
Styrelse och verkstallande direktdr

Ovriga anstiillda

Sociala kostnader
Pensionskostnader ftir styrelse och verkstiillande direktdr

Pensionskostnader ftir tivriga anstiillda

Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala liiner, ersettningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Kiinsftirdelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

Andel miin i styrelsen

Andel kvinnor bland <ivriga ledande befattningshavare

Andel miln bland <ivriga ledande befattningshavare

33 (s2)

2019

36

91

121

914

5 923

21 |66

28 003

90 341

29 o/o

7t %
40 o/o

60 Yo

578

5 414

l9 915

25 901

84 316

29%
7t%
60 o/o

40 o/o

1 904

60 434

62 338

1974

56 435

58 409

Avtal om avgingsvederlag
A\.tal har traffats med den verkstiillande direkttiren om avgangsvederlag motsvarande 24 minadsltiner
vid uppsiigning frin ltiretagets sida.

Enligt anstiillningsavtalel galler 6 minaders uppsiigningstid frin den verkstiillande direktdrens sida. Frin
Iiiretagets sida kan uppsdgning ske med omedelbar verkan.

*
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2018
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Moderbolaget

2019

34

73

107

l 830

51 273

53 103

914

5 166

l8 148

24 228

17 331

29 Yo

71 Yo

40%
60%

34 (s2)

2 018

3r

67

98

Medelantalet anstellda
Kvinnor

Miin

Ltiner och andra ersiittningar
Styrelse och verksEllande direktdr

Ovriga anstiillda

Sociala kostnader

Pensionskostnader {iir styrelse och verkstellande direktdr

Pensionskostnader fOr iivriga anstiillda

Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala ltiner, ersettningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Ktinsftirdelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

Andel miin i styrelsen

Andel kvinnor bland dvriga ledande befattningshavare

Andel man bland ovriga ledande befattningshavare

I 900

45 549

47 449

578

4 s82

t6 416

2t 576

69 025

29 o/o

7l o/o

60 o/o

40 o/o

,
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Not 9 6vriga riinteintiikter och liknande resultatposter
Koncernen

Ovriga r?inteintiikter

Kursdifferenser

Ovriga fi nansiella intiikter

Moderbolaget

Riinteintiikter fran dotterbolag

ovriga riinteintiikter

Kursdifferenser

Ovriga fi nansiella intiikter

Not 10 Riintekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Rantekostnader till intembanken

6vriga riintekostnader

Kursdifferenser

Rantor leasing

RAntekompensation leasing

Moderbolaget

Rdntekoslnader Iill internbanken

Ovriga riintekostnader

Kursdifferenser

Riintor leasing

Riintekompensation leasing

ls (52)

2 0182019

-4 045

-1502

-t t2
-5 6s9

2019

-2 800

-4 045

-1 502

-|l2
-8 459

2019

14 236

255

I I 14

14 288

-2 020

27 873

2019

l4 235

255

I I l4
t4 288

-2 020

27 872

-3 910

-612

-64

-4 586

2018

-2 800

-3 9t I

-612

-64

-7 381

20r8

35 659

2018

l6 988

214

| 024

t7 433

a
G

t5 658

16 987

214

1 024

t7 433
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Not 1l Bokslutsdispositioner
Koncernen

Mottagna koncernbidrag

Liimnade koncembidrag

Moderbolaget

Mottagna koncembidrag

Liimnade koncembidrag

Fdrandringar av dveravskrivningar

36 (52)

2019-12-31 2018-12-31

9 470

-690

8 780

2019

40 232

-690

- 100 667

-61 125

- l3 960

-13 960

2018

-13 960

24 000

10 040

I
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Not 12 Aktuell skatt
Koncernen

Avstiimning av effektiv skatt

Redovisat resultat fiire skatt

Skatt enligt giillande skattesats

Ej avdragsgilla kostnader

Ej skattepliktiga intakter

Underskottsavdrag, nyttj at

Fririindring obeskattade reserver

Ovrigt
Redovisad elTektiv skatt

Moderbolaget

Avstemning av effektiv skatt

Redovisat resultat fdre skatt

Skatt enligt giillande skattesats

Ej avdragsgilla kostnader

Ej skattepliktiga intakter

Underskottsavdrag, nyttjat

6vrigt
Redovisad effektiv skatt

2019

Belopp

83 7r8

-t7 916

-7 791

3 661

811

2t 543

-309

0

2019

Belopp
-16 178

3 462

-8 220

4 094

811

-141

0

37 (s2)

2018

Belopp
6',7 931

699

-14 945

-8 166

l0 334

t2 077

0

2 018

Belopp
64 764

-14 248

-8 160

l0 334

12 075

0
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Not 13 Byggnader och mark
Koncernen

lngiende anskaflhingsviirden

InkOp

Fdrsaljningar/utrangeringar

Aktiverat fran pig6ende

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

lngiende avskivningar
Fcirsiiljningar/utrangeri ngar

Omklassificeringar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskriyningar

Ingiende nedskrivningar

Omklassificeringar

Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat viirde

Moderbolaget

I ngiende anskaffningsv6rden

lnkdp

F tirsiilj ningar/utrange ringar

Aktiverat fran pagiende nyanlflggningar

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar

Ftirsiiljningar/utrangeringar

Arets avskivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat vlrde

2019-12-31 2018-12-31

38 (52)

-155 758

680

-13 813

-168 891

455 144

4 551

-85 8

3 437

462 274

-5 249

-5 249

420 037

3 095

-85 8

3 437

425 7tl

278 070

438 630

l6 513

455 143

-136 792

-5 675

-t3 291

-155 758

288 134 291 136

2019-12-31 2018-12-31

403 524

16 513

420 037

-122 463

284 901

-12 673

-135 136

t
6

-10 924

5 675

-5 249

-135 135

680

- 13 186

-147 64t



Ovik Energi AB
Org.nr 556019- 1750

Not l4 Maskiner och andra tekniska anliiggningar
Koncernen

Ingiende anskaffningsvlrden

lnkdp

Frirsiilj ningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Omltirt fr pAgtende

Offentliga bidrag

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ing6ende avskrivningar

F6rsalj ni ngar/utrangeringar

Omklassificeringar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

lngdLende nedskrivningar

Aterfiirda nedskivningar
Arets nedskivningar

Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat verde

2019-12-31 2018-12-31

39 (s2)

2 575 575

35 083

-2 925

99 s8r

-45 263

2 662 051

-l 069 888

2 925

-88 6s2

-r 15s 615

2 52t t13

34 008

-17 051

-t 757

39 232

2 575 575

-991 090

5 051

1 289

-85 138

-1 069 888

-26 525

1884

-22 206

-46 847 -26 525

l 459 589 t 479 162

L

Le

-28 221

1 696



Ovik Energi AB
Org.nr 5560 l9- I 750

Moderbolaget

Ingiende anskaffningsviirden

Inkdp

Fdrsiilj ningar/utrangeringar

Offentliga bidrag

Aktiverat fr6n pigiende nyanliiggningar

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar

FOrseljningar/utrangeringar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Ingiende nedskrivningar

Ater{tirda nedskrivningar

Arets nedskrivningar

Utgiende ackumulerade nedskriyningar

20r9- 12-31 2018- r2-J 1

40 (52)

2 327 679

32 476

-2 466

-45 263

93 396

2 405 822

-952 314

2 466

-8t 177

-r 03r 025

-26 525

1884

-22206

-46 847

2 281 397

32 369

- t6 800

30 7r3

2 327 679

-878 814

4 800

-78 300

-952 314

-28 221

I 696

Utgiende redovisat verde 1 327 950 r 348 840

I moderbolagets och koncemen maskiner och tekniska anliiggningar inger leasingobjekt som innehas
enligt fi nansiella leasinga\tal.
Ovik Energi AB har ett leasingkontrakt med SEB ftir ulrustning som ingar i ett biobrainsleeldat
kraftv?irmeverk, sasom pann4 turbin, generator, rdkfasreningsanliiggning mm. Den totala
anskaffningskostnaden beriiknas till 840 Mkr. Leasingavgiften baseras pi 3M STIBOR plus pfulag. Ftir
att siikra exponering mot ranterisker avends derivatinstrument.

Leasingperioden startade i april 2009. Avtalet stracker sig i 22 6r med anvisningsoptioner som infaller 14

Ar och 20 tr efter leasingperiodens start. Amorteringstakten kommer att dka till nivdn 33 Mkr i slutet av
perioden. Fdr det niirmaste 6ret kommer amorteringen atl ligga pi 29 Mkr.
Leasingavtalet har asatts en koncemmiissig linjiir avskrivningstid pi 35 6r.

.t

€

-26 525



6vik Energi AB
Org.nr 5560 l9- I 750

Not l5 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Ingiende anskaffningsviirden

Inkdp

Fdrsiiljningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ing6ende avskrivningar

Ftirsiiljningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Arets avskivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

Modertlolaget

IngAende anskaffningsvzirden

Ink6p

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar

Omklassificeringar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

20t9-12-31 2018- l2-31

11 (s2)

9 199 rl 193

2019-12-31 2018-12-31

52 076

1833

-t 474

52 435

-40 883

1 474

-3 827

-43 236

26 962

1 t63

28 125

-18 407

-3 215

-21 622

6 503

.18 354

1965

1757

52 076

-13 8l 9

-t 289

-5 775

-40 883

25 934

1028

26 962

-r5 t55

2

-3 254

-18 ,107

8 555

'i
GL,/



6vik Energi AB
Org.nr 556019- 1750

I n giende anskaffni ngsviirden

lnkdp
Under eret aktiverat

Omliirdelat

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

litgiende redovisat verde

Moderbolaget

Ingiende anskaffni ngsviirden

tnkdp

Under iret aktiverat

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Utgiende redovisat viirde

84 251 138 9t 8

2019-12-31 2018- 12-31

42 (s2)

Not l6 Pigiende nyanleggningar och ftirskott avseende materiella anleggningar
Koncernen

2019-12-31 2018-12-3t

138 918

48 s33

-103 018

- t82

84 251

12'1 530

36 712

-96 833

67 409

79 788

98 362

-39 232

138 918

69 837

88 406

-30 7 t3

127 530

67 409 127 530

P

6



6vik Energi AB
Org.nr 556019- 1750

Not 17 Fordringar hos intressefiiretag
Koncernen

Ingiende anskaffni ngsviirden

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Amorteringar, avgiLende fordringar

Omklassificeringar

Utg6ende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat viirde

Moderbolaget

I ngiende anskaffningsviirden

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Amorteringar. avgiende fordringar

Omklassificeringar

Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgflende redovisat viirde

2019-12-31 2018-12-31

43 (52)

-10 750

l0 750

10 750 -10 750

230 323 219 573

2019-12-31 2018-12-31

219 57i
219 573

230 323

230 323

230 323

230 323

-10 750

-10 750

219 573

219 573

219 5'.13

l0 750

l0 750

230 323

6



Ovik Energi AB
Org.nr 556019- 1750

Not 18 Andra lflngfristiga vlrdepappersinnehav
Koncernen

Ingiende anskaffningsvarden

Utglende ackumulerade anskaffningsviirden

Avriikning

Utgeende ackumulerade nedskrivningar

Utg6ende redovisat viirde

Moderbolaget

Ing6ende anskaffningsvarden

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Avrakning

Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat virde

Not l9 Varulager
Koncernen

Biobriinsle

Olja, bioharts och kemikalier

Elartiklar och reservdelslager

Moderbolagct

Biobriinsle

Olja, bioharts och kemikalier

Elartiklar och reservdelslager

2019-12-31 2018-12-31

4'1 (52)

732

732

114

711

1305

7 444

1t 760

20 509

'160

160

-28

-28

142

742

-28

-28

704

2019-12-31

732

2018-12-31

-28

-28

-28

-28

686 711

2019-12-31 2018-.t 2-31

t 087

l0 586

t4 439

26 tt2

2019-t 2-3t 2018-12-31

i.
/Ŷ/

I 305

7 444

t4 693

23 442

1087

l0 586

11 333

23 006



Ovik Energi AB
Org.nr 556019- 1750

Not 20 6vriga fordringar
Koncernen

Skattekonto

Fordran ROT- avdrag

Elcertifikat

Utslappsratter

Ovriga fordringar

Moderbolaget

Skattekonto

Fordran ROT-avdrag

Elcertifikat

Utslappsratter

Not 2l Ftirutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Koncernen

Upplupna natintakter

Upplupna elintakter

Upplupen tarvarmeintakter
Upplupen energiskatt

Ovriga upplupna intiikter
Ovriga fiirutbetalda intekter

Moderbolaget

Upplupna elintiikter

Upplupna !arrvarmeintakter
Upplupen energiskatt

Ovriga upplupna intiikter

Ovriga fiirutbetalda kostnader

4s (52)

2019-12-31 20r8-12-31

2019-12-3 r 2018-12-31

1 244

410

20 605

16 659

232

39 1s0

1 244

4r0
20 605

l6 659

38 918

t2 271

l8 215

t9 95',7

21 149

t2 997

8 876

93 465

l8 215

t9 95',7

2t 149

t2 96s

8 537

80 823

2 247

158

47 144

I 146

231

50 926

2 247

158

47 144

t 146

50 695

t3 149

22 915

21 838

t6 443

r1580
7 807

93 732

22 915

21 837
't6 443

t1 256

7 801

80 258

2019-12-31 2018-12-31

20r9-12-3r 2018-12-3r

*
/t-q-



6vik Enerei AB
Ors.nr 5560 l9- I 750

Not 22 Antal aktier och kvotviirde
Koncernen
Moderbolaget

Namn
Antal A-Aktier

Not 23 Lingfristiga skulder
Koncernen

Ftirfaller senare en fem ir efter balansdagen

Koncemkontokredit

Avbet konftakt, lengfr

Lin DISF

F0rfaller senare iin fem 6r efter balansdagen

Koncernkontokredit

Avbet kontrakt, lingfr
Lrin DISF

2019- 12-31 2018-12-3 t

46 (52)

Ornskdldsviks kommuns intembank har i enlighet med styrdokument ansvaret lttr att sakerstAlla

bolagskoncernens kapital vid var tid. Intembanken ansvarar Aven fiJr att ftilja upp finansieringsrisk mot
finanspolicyns limit.
Sedan modellen iiir intemltn ftrindrades under 2014, hanteras bide ldneramar och limit ftir kortsiktiga
fluktuationer i r6relsen som en total kontokredit per bolag via kommunens koncemkontostruktur.
Bolagets intema lineram beslutas erligen av Kommunstyrelsen. 2019 uppgick bolagets beviljade
lineram inkl rdrelsekedit till I 052 mnkr. Saldot pi koncemkonto redovisas som Lingfristig skuld. Ftir
intemlenen finns inget siirskilt avtal gallande amortering eller iterbetalning.

Skulden till Domsjd lndustriomrade Samfiillighetsltirening amorteras irligen med 0,1 Mkr.

Moderbolaget
2019-r2-31 2018-r2-31

Antal
aktier

r00 000

100 000

-715 I l8
-580 511

-1 126

-t 296 755

-715 139

-580 5l I

-1 126

-t 296 776

Kvot-
viirde

100

-859 506

-6t0 394

-'t 254

-r 471 t54

-859 505

-6t0 394

-1 254

-1 471 rs3

x
b



Ovik Energi AB
Org.nr 556019- 1750

Not 24 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intekter
Koncernen

Upplupna ldnekostnader

Upplupna elkostnad

Fond fttr upprustning av gatubelysning

Upplupna produktionskostnader

Fdrutbetalda fi bematsintiikter

Ovriga upplupna kostnader och litrutbetalda intekter

Moderbolaget

Upplupna ltinekostnader

Upplupna rantekostnader

Upplupna elkostnader

Upplupna produktionskostnader

F6rutbetalda fi bemetsintekter

Ovriga upplupna kostnader och ftirutbetalda intlikter

Not 25 Justering ftir poster som inte ingir i kassafliidet
Koncernen

Avskrivningar

Ej likvidreglerade elcert och utsleppsrA$er

Avsiittning pensioner

Frirlust vid ftirsiiljning av anliiggningstillgAngar

Avsiittningar KBAB

Moderbolaget

Avskrivningar

Ej likvidreglerade elcertifikat och utsleppsrafter

Avsiittning pensioner

Ftirlust vid Iiirsiiljning av anliiggningstillgingar

47 (52)

2019- l2-J I 2018-12-31

2019-12-31 2018-12-31

-4 480

-18 263

-28

- 13 710

-3 323

-5 274

-45 078

-3 971

0

-'t6 774

-13 7l I

-3 323

-4 514

-42 293

- l0l
126 661

-4 575

-22 862

-770

- 15 985

-3 640

-8 008

-55 840

-3 910

0

-21 168

-15 985

-3 640

-1 040

-sl743

2019-12-31 2018-12-31

126 792 102 508

-r I 889

t3

l2 000

-55

102 577

-30

2019-12-31 2018-12-31

rr8078 92 528

-r l 888

13

12 000

92 653

-30

/.<a

1r8 048



Ovik Energi AB
Org.nr 556019-1750

Not 26 Andelar i koncernftiretag
Moderbolaget

IngAende anskaffningsviirden

Utgeende ackumulerade anskaffningsviirden

lngiende nedskrivningar

Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat virde

Not 27 Specifikation andelar i koncernftiretag
Moderbolaget

Kapital-
andel

100

2019-12-31 2018-12-11

48 (s2)

334 500

334 500

-226 400

-226 100

-226 400

-226 100

334 500

334 500

108 100

Namn

Ovik Energi Niit AB
Kommunbr,insle i Adalen
AB

Not 28 Fordringar hos dotterbolag
Moderbolaget

I ngiende anskaffnin gsviirden

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Utgiende redovisat viirde

Bokfiirt
viirde

100 100

8 000

108 r00

2019-12-31 2018-12-3t

Rdstretts-
andel

r00

Antal
andelar

1000

60 25 200

70 000

108 100

70 000

70 000

70 000

60

70 000

70 000

h

6



Ovik Energi AB
Org.nr 556019- 1750

Not 29 Uppskjuten skatt pA temporera skillnader
Koncernen

2019-12-31

Uppskjuten
skatteskuld

49 (s2)

NettoTemporAra skillnader

Uppskjuten skattefordran fi nansiell leasing

Skattemassiga underskottsavdrag

Temporiira skillnader materiel la
anliiggningstillgangar

Uppskjuten skatteskuld obeskattade reserver

2018-12-31

Temporiira skillnader

Uppskjuten skattefordran fi nansiell leasing

Skattemiissiga underskottsavdrag

Temporiira skillnader materiella
anliiggningstillgingar

Uppskluten skatteskuld obeskattade reserver

Fdrendring av uppskjuten skatt

Uppskjuten skattefordran finansiell leasing

Skattem?issiga underskottsavdrag

Temporiira skillnader materiella
anliiggningsti llgingar
Uppskjuten skatteskuld obeskattade reserver

Uppskjuten
skattefordran

9 346

1 516

3 498

14 360

Uppskjuten
skattefordran

10 427

148

5 203

t5 779

Belopp vid
irets ingflng

10 427

148

231s
-51 703

-38 812

-2 633

-'72 441

-75 074

-37

-20 737

-21 902

865

-72 441

-60 714

Netto

9 346

1 516

t0 427

148

Uppskjuten
skatteskuld

-2 888

-51 703

-54 591

Redovisas i
resultatriik.

-l 081

_46

2 315

-51 703

-38 812

Belopp vid
irets utging

9 346

102

b

2 278

-72 440

-60 714



Ovik Energi AB
Org.nr 556019- I 750

Moderbolaget
2019- 12-31

Temporiira skillnader

Uppskjuten skattefordran finansiell leasing

Skattemzissi ga underskottsavdrag

Uppskjuten skattefordran lemporiira skillnader
materiella anliiggningstillgingar

2018-12-31

Temporiira skillnader

Uppskjuten skattefordran finansiell leasing

Skanemiissi ga underskottsavdrag

Uppskjuten skattefordran temporiira skillnader
materiella anlAggningstillgangar

Ftirilndring av uppskjuten skatt

Uppskjuten skattefordran finansiell leasing

Skattemiissiga underskottsavdrag

Uppskjuten skattefordran temporiira skillnader
materiella anliiggningstillgingar

Uppskjuten
skattefordran

9 346

0

3 498

t2 844

Uppskjuten
skattefordran

10 421

t48

Netto

9 346

0

3 498

t2 811

Netto

50 (52)

Belopp vid
irets utglng

9 346

0

3 498

t2 844

10 42',7

148

Belopp vid
irets inging

t0 427

148

3 789

l,l 365

3 789

t4 365

Redovisas i
resultatriik.

-1 081

-148

-291

-l 521

3 789

14 365

AL

bt_./



6vik Energi AB
Org.nr 556019- 1750

Not 30 Obeskattade resen'er
Modcrbolaget

Ackunulerade dveravskrivningar

Not 31 Stiillda siikerheter och eventualfiirpliktelser
Koncernen

F0r skulder till kreditinstitut:
F0retagsinteckning Kommunbriinsle

Modcrbolaget

lnga stiillda siikerheter och eventualliirpliktelser.

2019-12-31 2018-12-31

sl (52)

20t9-t2-31 2018-12-3r

219 90s

279 905

3 240

3 240

179 237

179 237

3 240

3 240

7

6



Ovik Energi AB
Org.nr 556019- 1750
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EY
Buildinq a better
workinq world

Revis ionsberAttelse
Till bolagsstiimman i0vik EnergiAB, org.nr 556Ot9.tt50

Rapport om irsredovisningen och
koncern.edovis ningen

Vi har utfdrt en revision av 6rsredovisningen oah koncernredovis-
ningen fdr ovik Energi AB f6r r;kenskapseret 2019.

Enllgt ver uppfattning har :rsrerlovisningen och koncern-
redovisninqen uppr:ittats i enl ghet med 6rsredovisningslagen och
ger en ialla v;jsentliqa avseenden rattvisande bild av moder'
bolaqets och koncernens finansiella stiiltning per den 31 de(ember
2019 och av dessas,inansiella resultat oah kassa,tiiden fdr Sret
enligt Srsredovisningslagen. Fdrvdtningsberattetsen iir fdrentiq
med Srsredovisningens och koncernredovisningens 6vriga delar.

Vi tillstyrker darfdr att botagsstamman faststaler resultat'
aiikningen och balansrAkningen fdr moderbotaget och koncernen.

et$r'1{dr attata$dEn

Vi har utfdrt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs narmare i avsnittet Reyisorns ansyar. Vi 5r
oberoende i fdrhellande till moderbotaqet och koncernen entigt god
revisorssecl I Sverige och har i 6vrigt fullgjort vert yrkesetaska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhtimtat iir tillrtickliga och
iindamelsenliga som grund fdr vSra uttalanden.

5!yrelsers oclr verksf il bnde d i rek lbteo s artsva t
oet ar styrelsen och verkstiillande direkt6ren som har ansvaret fdr
att Srsredovisninqen och koncernredovisningen upprattas och att
de ger en riittvisande bild enligt;rsredovisningslagen. Styrelsen
och verkstiillande direktdren ansvarar aven [0r den interna kontroll
som de beddmer ar nddvdndig l0r att upprdtta en 6rsredovisning
och koncernredovisning som inte innehAller n8qra viisentliga
felaktigheter, vare siq dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Vid uppriittandet av Srsredovisningen oah koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkstii lande direktoren fdr bed0mningen
av bolagets och koncernens f6rm5ga att fortsiitta verksamheten.
De upplyser, nar se ijr tilldmpligt, om fdrh:llanden som kan pSverka
liirmegan att forts:itta verksamheten och att anviinda antagandet
om fortsatt drift. Antaqandet om fortsatt drilt tillijmpas dock inte
om styrelsen och verkstiillande direkt6ren avser att likvidera
bolaqet, upphdra med verksamheten eller inte har n6got realistiskt
alternatlv till att gdra n6got av detta.

nerisoans ai$vri
Vara mel ;r att uppne en rimlig grad av siikerhet om att Srsredo-
visnjnqen och koncernredovisninqen som helhet inte innehAller
n6gra viisentliga lelaktigheter, vare sig dessa beror pA oegent'
ligheter eller misstag. och att liimna en revisionsberiittelse som
innehAller vera uttalanden. Rimlig sakerhet ar en h6g grad av
sakerhet, men ar ingen gdranti 16r att en revision som utl6rs enligt
ISA och god revisionssed i Sver,ge alltid kommer att upptijcka en
vAsentlig lelaktighet om en sSdan finns. Felaktigheter kan uppsta
p6 grund av oegentliqheter eller misstaq och anses vara vSsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrviintas pAverka de
ekonomiska beslut som anvindare fattar med grund iSrsredo-
visninqen och koncernredovisninqen.

Som del av en revsron eniqt SA anvdnder vi prolessionettt
omddme och har en professionellt skeptisk nstallninq under hela
revisionen. Dessutom:

identilierar och beddmer vr riskerna for viisentliga felaktig.
heter i ersreoovisningFn orh kon(e,nredovisr.rqen vdre sg
dessa beror pe oegentligheter eller misstag. utformar och
utf6r granskningsitgarder bland annal util16n dessa r sker och
inhdmtar revisionsbevis som tir tillrackliga och iindamelsenliga
f6r att utgdra en grund f6r vera uttalanden. Risken fdr att inte
upptiicka en vasentlig felaktighet till fdljd av oegentlrgheter iir
h6gre An fdr en vAsentlig fetaktighet som beror pA mrsstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta aqerande i maskopi, fdr'
talskning, avsiktliga ute16mnanden, Ietaktiq informalion e ter
6sidosittande av intern kontroll.

skaflar vi oss en forsteelse av den del av bolagets rnterna
kontroll som har betydelse fOr vAr rev sion for alt utlorma
granskningsStqArder som iir :impliga med hijnsyn till om
standigheterna, men inte fbr att uttald oss om elfektiviteten i

den interna konlrollen.

utvarderar vi lampligheten de redovisningsprinciper som
anvands och rimligheten r slyrelsens och verkstallande
direktdrens uppskattningar i redovisningen och tilhOrande
upplysningar.

drar vi en slutsats om tampligheten att styrelsen och verk-
stiillande direktdren anvijnder antaqandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av 6rsredovisningen och koncernredovisningen.
Vadrar ocksS en slulsats, med grund i de inhiimtacle revisions-
bevisen, om det finns n6gon vasentliq osiikerhetslaktor som
avser s6dana htindelser eller fdrh6llanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens,orm6ga alt
forts6tta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att del linns en
viisentlig osiikerhetslaktor. meste vi i revisionsDeriitteisen
f ijsta uppmarksamheten p5 upplysninqarna i Srsredovisninqen
och koncernredovisningen om den v;sentliga osdkerhets-
faktorn eller, om s;dana upplysningar ar otillriickliga. modi_
fiera uttalandet om Srsredovisninqen och koncernredovis_
ningen. Vera slutsatser baseras pe de revisionsbevis som
inhdmtas,ram till datumet fdr revisionsberattelsen. Dock kan
framtida hindelser eller Idrheilanden 96ra att ett bolag o.h en
koncern inte langre kan fortsiilta verksamheten.

. utviirderar viden dvergripande presentationen, strukturen och
Innehallet i ersredovisningen och koncernredovisningen, dar -

bland upplysningarna, och om ersredovisningen och koncern
redovisninqen 6terqer de underlrqqdnde lransaktionernd och
handetserna pA ett satt som ger en rattv sande brld.

. inhiimtar vi tiLlriickliga oah iindam:lsenliga revisionsbevis
avseende den finansella inlormationen lor enheterna eller
afliirsaktiviteterna inom koncernen f0r atl gdra ett uttaldnde
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar 16r slyrning
6vervakning och utl6rande av koncernrevisronen. Vi6r ensaml
ansvariga fbr vAra uttalanden.

vi meste informera styreisen om bland annat revisionens
planerade omlattning och inrrktning samt t dpunkten fdr den. V

m6ste ockse informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, diiribland de eventLrella betydande brister iden interna
kontrollen som vi ic,entif ierat.
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Rapport om andra krav enliqt lagar och andra
tiirratt ningar

Ultalanden

Utover vgr revision av Srsredovisningen och koncernredovisningen
har vi 6ven utfort en revision av styrelsens och verkstAllande
direltdrens fdrvaltning fdr 0vik Energi AB fdr raikenskaps8ret
2019 samt av f6rslaget till dispositioner betrdflande bolagets vinst
eller 16rlust.

EY

Vltillstyrker att bolagsst;mman d sponerar vinsten en igt ldrslaqet
i f6rva tningsber:itte sen och bevitar styresens ledam6ter och
verkst6llande direkldren ansvarsfrihet I6r rakenskapsaret.

Som en del av en rev sion enl gt god revisionssed i Sverige
anvander vi professionellt omddme och har en prolessionelt
skeptask installning under hela revisionen. Granskningen av

ftirvaltningen och f6rslaget ti ldispositioner av boldgets vinst eller
forlust grundar sig lrtimst pe Tevisionen av riikenskapernd. Vilka
tillkommande qranskninqsAtqijrder som utfdrs baseras p5 vAr
professionella beddmning med ut96ngspunkt risk och vijsenl
lghet. Det rnnebar dll vi lohJserar q'ans(nrngen pa \;dd1a
Stgarder, omraden och forhellanden som ar vasentllga l6r verk
samheten och dar avsteq och 6vertridelser skulLe ha s6rskild
betydelse fOr bolagets situation. vi 95r igenom och pr6var lattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna atg6rder och andra Idrhellanden
som iir relevanta f6r vArt uttalande om ansvarslrihet. Som under
lag fdr vert uttalande om styresens I6rslag till d spositioner
betralfande bolagets v nst eller ldrlust har v granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen fdr dettd Idr att
kunna beddma om 16rsldget :ir Iorenligt med akt ebolagslage0-

Arund lbr uttalandetl

Vi har utltjrt revisionen enligt god revisionssed iSverige. VSrt
ansvar enligt clenna beskrivs narmare iavsnittet Reyisorrs ansyar.
Vi iir oberoende i fdrh;llande til moderboiaget och koncernen
enligt god revisorssed iSverige och har idvrigt lullgjort vert
yrkesetiska ansvar enliqt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhAmtat iir tillriickliga och
andam6lsenliga som grund f6r vAra uttalanden.

Slyaelsens oci ysrxstiriarde Crr.(loaens rriya:
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr fdrslaget till dispositioner
betriiffande bolagets vinst eller fdrlust. Vid forslag till utdelning
innelattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen 6r
fdrsvarlig med hansyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker st6ller pe storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital. konsolideringsbehov,
likviditet och stiilln ing i6vrigt.

Styrelsen ansvarar fdr bolagets organisation och fdrvaltningen av
bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fort.
lijpande beddma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation iir utformad sA att
bokfdringen, medelsfdrvaltningen och bolagets ekonomiska
ange16genheter i dvrigt kontrolleras pA ett betryqgande satt.
Verkstiillande direktdren ska skdta den 16pande fdrvaltninqen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar o(h bland annat vidta de
:tgarder som iir nddv;ndiqa fdr alt bolagets bokloring ska lult-
96ras i overensstiimmelse med ag och fdr att medelsfdrvaltningen
ska skdtas pe ett betryggande s6tt.

Revisotns ans{at

vErt m6l betriiflande revisionen av fdrvattningen, och dijrmed v6rt
uttalande om ansvarskihet.3r att inhAmta revisionsbevis fdr att
med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om nEgon styrelse-
ledamot eller verkstiillande direktdren i nAgot viisentligt avseende:

. fdretagit nAgon etgaird eller gjort sig skytdig ti nAgon f6r-
summelse som kan fdranleda ersiittninqsskyldiqhet mot
bolaget, eller

. pa negot annat siitt handlat i strid med aktiebolagslagen,
ersredovisningslagen eller boldgsordningen.

Vert m6l betreffande revisionen av fdrslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller 16rlust, och dermed vArt uttalande om detta, ar
att med rimlig grad av sekerhet beddma om ldrslaqet Sr,drenliqt
med aktiebolagslagen.

Rimliq sdkerhet iir en hdg qrad av siikerhet, men ingen gdranti ldr
att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptacka 5tg;rder eller f6rsummelser som kan
16ranleda ersAttningsskyldighet mot bolaqet, eller att ett l0rslag till
dispositioner av bolagets vinst eller f6r ust inte iir fdrenligt med
aktiebolagslagen.

Umee den 20 mars 2O2O

Ernst & Young AB
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