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RESULTATRÄKNING
not

2021-01-01 
–2021-12-31

2020-01-01 
–2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 1 263 426 1 076 012

Förändring av lager och pågående arbete för annans 
räkning - 7 4

Aktiverat arbete för egen räkning 6 591 5 776

Punktskatter -191 453 -168 365

Övriga rörelseintäkter 3 495 3 881

1 082 052 917 308

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -612 651 -448 844

Övriga externa kostnader 4, 5 -109 647 -115 068

Personalkostnader 6 -129 881 -117 918

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -94 645 -93 619

Övriga rörelsekostnader -1 312 -1 413

-948 136 - 776 862

Rörelseresultat 133 916 140 446

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intressebolag 9 1 000 1 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 337 540

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -198 -204

1 140 1 336

Resultat efter finansiella poster 135 055 141 782

Bokslutsdispositioner 12 -16 500 -29 000

Resultat före skatt 118 556 112 782

Skatt på årets resultat 13 -22 887 -17 885

ÅRETS RESULTAT 95 668 94 428

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 95 272 94 428

Minoritetens andel i årets resultat 396 469

[TKR]
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BALANSRÄKNING
not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Ledningsrätter 14 8 063 8 399

Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar 15 208 177

8 271 8 576

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 16 161 735 167 169

Förbättringar på annans fastighet 17 510 552

Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 1 110 114 1 061 300

Inventarier, verktyg och installationer 19 19 087 20 425

Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar 20 209 837 106 722

1 501 283 1 356 168

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncerbolag 4 500 5 000

Andelar i intressebolag 25 
26 10 000 10 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 27 45 45

Uppskjuten skattefordran 28 1 703 0

16 248 15 045

Summa anläggningstillgångar 1 525 802 1 379 789

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 11 303 9 818

Pågående arbete för annans räkning 3 11

11 306 9 829

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 84 232 73 131

Fordringar hos koncernbolag 99 025 135 972

Elcertifikat och utsläppsrätter 8 863 5 498

Aktuella skattefordringar 13 103 13 704

Övriga fordringar 6 689 4 005

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 182 916 91 209

394 828 323 519

Kassa och bank 1 733 423

Summa omsättningstillgångar 407 867 333 771

SUMMA TILLGÅNGAR 1 933 669 1 713 560

[TKR]
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 18 000 18 000

Bundna reserver 643 752 605 867

661 752 623 867

Fritt eget kapital

Fria reserver 602 749 570 199

Årets resultat 95 272 94 428

698 021 664 627

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 359 773 1 288 494

Minoritetsintresse 5 941 5 736

Summa eget kapital 1 365 714 1 294 230

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 895 3 252

Avsättningar för uppskjuten skatt 33 176 633 166 607

180 528 169 859

Långfristiga skulder 34

Skulder till koncernbolag 4 500 5 000

Skulder anslutningslån 1 042 1 177

5 542 6 177

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 135 127

Leverantörsskulder 133 269 71 516

Skulder till koncernbolag 17 890 30 142

Övriga skulder 70 953 52 135

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 159 638 89 374

381 885 243 294

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 933 669 1 713 560

[TKR]
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KASSAFLÖDESANALYS
not

2021-01-01 
–2021-12-31

2020-01-01 
–2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 135 055 141 782

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 93 127 93 369

Betald skatt -13 965 -11 333

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital

214 218 223 818

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten -1 477 2 321

Förändring av kortfristiga fordringar -71 910 -45

Förändring av kortfristiga skulder 175 612 -8 911

Kassaflöde från den löpande verksamheten 316 443 217 183

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -31 -37

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -239 701 -168 177

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 704 278

Avyttring av finansiella tillgångar 500 1 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -238 528 -166 936

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -627 -621

Utdelning -46 980 -34 588

Koncernbidrag -29 000 -15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -76 607 -50 209

Årets kassaflöde 1 310 38

Likvida medel

Likvida medel vid årets början 423 385

Likvida medel vid årets slut 37 1 733 423

[TKR]
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NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
 
Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan 
under avsnitt ”Redovisningsprinciper i moderbolaget.”

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga dotterbolag. Dotterbolag är bolag i 
vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterbolag betraktas 
som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess 
skulder.

Ett gemensamt styrt bolag är ett joint venture där det finns en avtalsenlig överenskommelse med 
en eller flera samägare om ett gemensamt bestämmande inflytande över bolagets finansiella och 
operationella strategier.

Intressebolag är bolag som koncernen har ett betydande inflytande över, men inte bestämmande 
inflytande. Detta anses föreligga vid en ägarandel på lägst 20 % och högst 50 % av rösterna.

Innehavet i det gemensamt styrda bolaget Lunet AB redovisas enligt klyvningsmetoden. Det innebär 
att bolaget redovisas som om det vore dotterbolag med den skillnaden att endast koncernens 
ägarandel av bolagets intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder redovisas i koncernens 
resultat- och balansräkningar.

Innehavet i intressebolaget LuleKraft AB redovisas till anskaffningsvärde. I resultaträkningen redovisas 
erhållen utdelning som intäkt.

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom 
transaktioner mellan koncernbolag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.

Vinster som uppkommer från transaktioner med intressebolag och gemensamt styrda bolag elimineras 
i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i bolaget. Förluster elimineras på samma sätt 
som vinster men betraktas som en nedskrivningsindikation.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad bolaget fått eller kommer att få. Det innebär att bolaget 
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättning i likvida medel 
direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
Vid försäljning av varor redovisas bolagets inkomster som intäkt när bolaget har överfört de väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till köparen, när bolaget inte behåller 
något engagemang i den löpande förvaltningen som förknippas med ägande och utövar inte heller 
någon reell kontroll över de varor som sålts, när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, när det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget 
samt när de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material 
levereras eller förbrukas.
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Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar i balansräkningen. På basis av tillgänglig 
information är det sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet 
tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden med beräknat restvärde och 
sker linjärt över tillgångens eller komponentens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstid 
tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar i balansräkningen. På basis av tillgänglig 
information är det sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet 
tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden med beräknat restvärde och sker 
linjärt över tillgångens eller komponentens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider 
tillämpas:

Det egna arbete som under året har aktiverats i egna anläggningar redovisas i resultaträkningen som 
aktiverat arbete för egen räkning.

För byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar har skillnaden i förbrukningen av betydande 
komponenter bedömts vara väsentlig. De har därför delats upp i komponenter, vilka skrivs av separat. 

Elcertifikat och utsläppsrätter
Elcertifikat och utsläppsrätter utgör kortfristiga innehav. Elcertifikat värderas till anskaffningsvärde 
och utsläppsrätter värderas till verkligt värde. Dessa tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att 
jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld 
som uppkommer genom förbrukning eller försäljning.

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing 
föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt 
är överförda på leasingtagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av 
leasingavtal görs vid leasingavtalets ingång. Koncernen redovisar finansiell leasing.

Koncernen Moderbolaget

Ledningsrätter 20–30 år 30 år

Koncernen Moderbolaget

Byggnader 10–100 år 10–100 år

Markanläggningar 20–25 år 20–25 år

Förbättringar på annans fastighet 20 år 20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–35 år 10–20 år

Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år 3–7 år

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter



9

Finansiell leasing
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där koncernen är leasingtagare redovisas i 
koncernredovisningen som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas vid 
först redovisningstillfället till tillgångens verkliga värde.

Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. Betalningar 
av minimileasingavgifter redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Minimileasingavgifterna enligt finansiella leasingavtal fördelas mellan leasingkostnad och amortering 
på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje räkenskapsår 
belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive räkenskapsår 
redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer.

Operationell leasing
Minimileasingavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leasingtagare kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid 
har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först- in- först- ut- principen. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras 
aktuella plats och skick. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder och finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
likvida medel, värdepapper, fordringar, rörelseskulder och upplåning.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten 
till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar 
som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och bolaget inte längre 
har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den 
avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.    

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.  

Andelar i dotterbolag, intressebolag och gemensamt styrda bolag redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade nedskrivningar. 

Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar och för vilka säkringsredovisning inte har 
tillämpats värderas efter det första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för försäljning till 
slutkund redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart inköpspriset 
på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således inte finansiella instrument.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. 
För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar 
den risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom 
effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida 
säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av 
värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts.

Nedskrivningar – materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar  
samt andelar i koncernbolag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som 
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. 
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. 

Nedskrivningsprövning görs för varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov 
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar. 
Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenererande enheten.

En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande är 
ersättningar kostnadsförs löpande det år som den anställde tjänar in ersättningen om inte utgiften 
inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.  

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda. Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Vid avgiftsbestämda pensionsplaner betalas fastställda avgifter till en separat juridisk 
enhet och bolaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken 
på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som betalats 
och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som 
kostnad i takt med att de intjänas.

Inom koncernen finns även förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. 
Uppgift om pensionsskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag och redovisas enligt 
den erhållna uppgiften. Ersättning till anställda och före detta anställda utgår baserat på lön vid 
pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna 
utbetalas. 

Skatter
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt 
är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte 
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en 
egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på 
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. 
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdesberäknats.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag.

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter
Skulder för elcertifikat uppkommer i takt med försäljning. Skulder för utsläppsrätter uppkommer i 
takt med utsläpp vid produktion. Skulden värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade 
rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till 
reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift. Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter 
redovisas som en övrig kortfristig skuld.
 
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det finns:
- en möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer 
att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom bolagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller
- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det 
erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat bolagets aktuella skatt. 

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i 
utbyte redovisas direkt i eget kapital. 

Redovisningsprinciper i moderbolaget
Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer med de ovan angivna 
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Leasing
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderbolaget.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 2: VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att bolagsledning och styrelse gör 
antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som 
innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder 
i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna 
års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under 
rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 
används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt 
från andra källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under 
det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både 
aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella,  
materiella och finansiella anläggningstillgångar
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella, materiella 
och finansiella anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de 
redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden 
eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar 
göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis 
avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli 
realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och 
uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i 
balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar kommer att vara oförändrade samt att gällande 
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter



13

NOT 3: NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PER RÖRELSEGREN

NOT 4: LEASINGAVTAL

NOT 5: ARVODE TILL REVISORER

2021 2020

Försäljning elhandel 358 404 260 611

Försäljning värme och kyla 414 477 355 578

Försäljning pellets 46 503 44 135

Försäljning elnät 204 230 193 083  

Försäljning bredband 39 178 36 274

Uppdragsverksamhet elnät 14 800 17 026

Punktskatter 191 454 168 365

Övrigt 53 770 55 075

Koncernens elimineringar -59 390 -54 135

1 263 426 1 076 012

2021 2020

Inom ett år 2 868 2 894

Senare än ett år men inom fem år 3 405 3 551

6 273 6 445

2021 2020

KPMG AB

Ersättning för revisionsuppdraget 189 177

Revisionsverksamhet utöver revisionsupp-
draget 31 79

220 256

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Skatterådgivning 0 57

Övriga tjänster 0 153

0 210

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter uppgick i koncernen till 3 457 tkr (2 730 tkr).

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 6: ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor 50 46

Män 119 118

169 164

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 2 168 2 097

Övriga anställda 89 182 83 541

91 350 85 638

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 501 365

Pensionskostnader för övriga anställda 10 294 9 456

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 28 788 25 244

39 583 35 065

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskost-
nader

130 933 120 703

Pensionsförpliktelser

Tidigare styrelse och verkställande direktör 266 291

266 291

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 23% 19%

Andel män i styrelsen 77% 81%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 41% 37%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 59% 63%

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter

Avtal om avgångsvederlag: 
Verkställande direktören betalas, vid uppsägning från företagets sida, lön under 
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NOT 9: RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEBOLAG

NOT 10: RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 11: RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 12: BOKSLUTSDISPOSITIONER

2021 2020

Erhållna utdelningar 1 000 1 000

1 000 1 000

2021 2020

Resultat från försäljningar 186 287

Övriga ränteintäkter 151 253

337 549

2021 2020

Räntekostnader till kreditinstitut 77 88

Övriga räntekostnader 121 116

198 204

2021 2020

Lämnade koncernbidrag -16 500 -29 000

- 16 500 -29 000

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 13: AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

NOT 14: LEDNINGSRÄTT

2021 2020

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -13 284 -14 150

Förändring av uppskjuten skatt -9 603 -3 735

Totalt redovisad skatt -22 887 -17 885

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 118 556 112 782

Skatt enligt gällande skattesats, 20,6 % -24 422 -24 135

Avstämning av effektiv skatt:

Ej avdragsgilla kostnader -350 -432

Ej skattepliktiga intäkter 206 214

Korrigering från föregående år -24 0

Effekt av ändrade skattesatser 0 6 468

Tillfällig skattereduktion 901 0

Uppskjuten skattpensionsavsättning 802 0

Redovisad effektiv skatt -22 887 -17 885

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 079 10 079

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 079 10 079

Ingående avskrivningar -1 680 -1 344

Årets avskrivningar -336 -336

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 016 -1 680

Utgående redovisat värde 8 063 8 399

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 15: PÅGÅENDE PROJEKT FÖR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 16: BYGGNADER OCH MARK

2021-12-31 2020-12-31

Vid årets början 177 140

Nyanskaffningar 31 37

208 177

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 273 207 272 729

Inköp 179 303

Försäljningar/utrangeringar 0 -79

Omklassificeringar 265 254

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 273 651 273 207

Ingående avskrivningar -106 038 -99 872

Försäljningar/utrangeringar 0 -189

Årets avskrivningar -5 821 -5 977

Omklassificeringar -57 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -111 916 -106 038

Utgående redovisat värde 161 735 167 169

Taxeringsvärden byggnader 82 374 82 248

Taxeringsvärden mark 52 540 52 400

134 914 136 648

I anskaffningsvärdet för byggnader och mark för Bioenergi i Luleå 
AB ingår aktiverad ränta med 1 630 tkr.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 17: FÖRBÄTTRINGAR PÅ ANNANS FASTIGHET

NOT 18: MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 051 1 051

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 051 1 051

Ingående avskrivningar -499 -456

Årets avskrivningar -42 -43

Utgående ackumulerade avskrivningar -541 -499

Utgående redovisat värde 510 552

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 821 729 2 730 714 

Inköp 84 281 74 312

Försäljningar/utrangeringar -17 872 -16 329

Omklassificeringar 47 962 33 032

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 936 100 2 821 729 

Ingående avskrivningar -1 760 429 -1 695 140

Försäljningar/utrangeringar 15 482 14 434

Årets avskrivningar -80 792 -79 723

Omklassificeringar -247 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 825 986 - 1 760 429

Utgående redovisat värde 1 110 114 1 061 300

I anskaffningsvärdet för maskiner och andra tekniska anläggningar 
för Bioenergi i Luleå AB ingår aktiverad ränta med 2 055 tkr.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 19: INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

NOT 20: PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 77 392 74 287

Inköp 4 526 4 907

Försäljningar/utrangeringar -1 197 -1 802

Omklassificeringar 1 059 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 81 780 77 392

 

Ingående avskrivningar -56 967 -51 183

Försäljningar/utrangeringar 1 145 1 756

Årets avskrivningar -7 118 -7 540

Omklassificeringar 247 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -62 693 -56 967

 

Utgående redovisat värde 19 087 20 425

 

Fordon som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett 
redovisat värde om 5 986 5 333

5 986 5 333

2021-12-31 2020-12-31

Vid årets början 106 722 49 488

Nyanskaffningar 152 880 91 515

Omklassificeringar -49 229 -33 033

Omklassificering till resultaträkning 0 -1 248

Nedskrivning -536 0

Utgående redovisat värde 209 837 106 722

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 25: ANDELAR I INTRESSEBOLAG

NOT 27: ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

NOT 26: SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEBOLAG

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 000 10 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 000 10 000

 

Utgående redovisat värde 10 000 10 000

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 45 45

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 45

 

Utgående redovisat värde 45 45

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

LuleKraft AB 50% 50% 100 000 10 000

  10 000

   

 Org.nr Säte Eget kapital Resultat

LuleKraft AB 556195-0576 Luleå 16 245 1 518

För Lulekraft AB avses ägarandelen av eget kapital per 2021-12-31.

Avser innehav i Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 28: UPPSKJUTEN SKATT PÅ TEMPORÄRA SKILLNADER

NOT 33: UPPSKJUTEN SKATT PÅ TEMPORÄRA SKILLNADER

NOT 29: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2021-12-31 Temporär skillnad Uppskjuten fordran Uppskjuten skuld

Övriga temporära skillnader

Tillfällig skattereduktion 8 269 1 703 0

Utgående redovisat värde 8 269 1 703 0

2021-12-31 Temporär skillnad Uppskjuten fordran Uppskjuten skuld

Obeskattade reserver

Ackumulerade  
överavskrivningar 173 529

Övriga temporära skillnader

Byggnader och mark 15 069 0 3 104

Summa 0 76 633

2020-12-31 Temporär skillnad Uppskjuten fordran Uppskjuten skuld

Obeskattade reserver

Ackumulerade  
överavskrivningar 163 925

Övriga temporära skillnader

Byggnader och mark 13 018 0 2 682

Summa 0 166 607

2020-12-31 Temporär skillnad Uppskjuten fordran Uppskjuten skuld

Övriga temporära skillnader

Tillfällig skattereduktion 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 0

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter värme och kyla 53 341 36 103

Upplupna intäkter el 48 232 18 793

Upplupna nätavgifter 33 305 18 798

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 038 17 515

 182 916 91 209

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 34: LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 35: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 36: JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Skulder till koncernbolag 2 500 3 000

Skulder anslutningslån 472 601

2 972 3 601

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 7 859 7 414

Upplupna investeringskostnader värme och kyla 498 2 326

Upplupna kostnader elcertifikat 3 880 7 095

Upplupna kostnader inköp el 83 442 22 506

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 63 959 50 033

 159 638 89 374

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 94 645 93 619

Avskrivningar av finansiella anläggningstillgångar -2 112 -1 565

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -704 -391

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 1 274 1 392

Förändring av pensionsreserv 644 -316

Omklassificering av anläggningstillgång -620 630

93 127 93 369
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NOT 37: LIKVIDA MEDEL

NOT 38: STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

NOT 39: KONCERNUPPGIFTER

NOT 40: INKÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR MELLAN KONCERNBOLAG

2021-12-31 2020-12-31

Likvida medel

Tillgodohavanden på koncernkonto 52 355 63 190

Banktillgodohavanden 1 733 423

54 088 63 613

2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Luleå Energi AB är ett helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB,  
organisationsnummer 556447-4194, med säte i Luleå.

Av koncernens totala inköp och försäljningar mätt i kronor avser 0,7 procent (0,8 procent)  
av inköpen och 11,2 procent (14,0 procent) av försäljningen till andra bolag inom bolagskoncernen.

LULEÅ ENERGI / finansiell information / 2021  / Noter
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NOT 41: NYCKELTALSDEFINITIONER

NOT 42: VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Avkastning på totalt kapital talar om hur väl bolaget lyckas förränta de tillgångar bolaget  
disponerar över. 

Rörelseresultat+ finansiella intäkter
Genomsnittlig balansomslutning

Avkastning på eget kapital talar om hur väl bolaget lyckats förränta ägarnas kapital.

Resultat efter finansiella poster – schablonskatt
Genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Måttet 
ger en indikation på bolagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt.

Justerat eget kapital
Balansomslutning

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
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	Resultaträkning
	BALANSRÄKNING
	eget kapital och skulder
	Kassaflödesanalys
	Not 42: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
	Not 41: Nyckeltalsdefinitioner
	Not 40: Inköp och försäljningar mellan koncernbolag
	Not 39: Koncernuppgifter
	Not 38: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
	Not 37: Likvida medel
	Not 36: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
	Not 35: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
	Not 34: Långfristiga skulder
	Not 33: Uppskjuten skatt på temporära skillnader
	Not 29: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
	Not 28: Uppskjuten skatt på temporära skillnader
	Not 27: Andra långfristiga värdepappersinnehav
	Not 26: Specifikation andelar i intressebolag
	Not 20: Pågående nyanläggningar
	Not 19: Inventarier, verktyg och installationer
	Not 18: Maskiner och andra tekniska anläggningar
	Not 17: Förbättringar på annans fastighet
	Not 16: Byggnader och mark
	Not 15: Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar
	Not 14: Ledningsrätt
	Not 13: Aktuell och uppskjuten skatt
	Not 12: Bokslutsdispositioner
	Not 11: Räntekostnader och liknande resultatposter
	Not 10: Ränteintäkter och liknande resultatposter
	not 9: Resultat från andelar i intressebolag
	not 6: anställda och personalkostnader
	not 5: arvode till revisorer
	not 4: leasingavtal
	not 3: Nettoomsättningens fördelning per rörelsegren
	not 2: Väsentliga uppskattningar och bedömningar 
	not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper 
	Not 25: Andelar i intressebolag

