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Årsredovisning

NAV på 1 minut
Nässjö Affärsverk AB, NAV, med 122 medarbetare,
är ett bolag helägt av Nässjö kommun. Vi tillhandahåller tjänster inom fjärrvärme, elnät, VA och avfallshantering samt har kraftproduktion i Ramsjöholm.
Vi ansvarar även för att kommunens gator och parker ger ett tryggt och säkert intryck. På uppdrag av
Nässjö kommun skottar vi snö, sköter gatubelysning,
trafikljus, parker och grönområden. Stort som smått
för att Nässjö ska vara en trevlig kommun att leva
och bo i.

Våra kärnvärden: Serviceinriktade - Effektiva
- Långsiktiga - Framåtriktade
Vi skapar livskvalitet genom att få vardagen att
fungera för de som lever och verkar i Nässjö kommun. Vi arbetar långsiktigt och bidrar därigenom till
en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle.
Vårt engagemang för miljön är en naturlig del av
vårt arbete. Vi jobbar med många projekt, som bidrar
till att vi tillsammans ska minska våra utsläpp och
påverkan på miljön.
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Vår breda kompetens och erfarenhet inom många
områden samt vår betydelse för Nässjö kommun är
stor. Vi väger våra beslut och arbetar utifrån våra
kärnvärden. Vi känner att vi vill och kan påverka
- idag och för framtiden!

Samverkan ger mångfald!
Samverkan med andra; till exempel kommunens förvaltningar och övriga bolag är en självklarhet. Vi har
även intressen inom andra företag som kan bidra till
att stärka erbjudandet till våra kunder - en av dessa
är Bixia AB som samlar den lokala kraften, genom att
satsa på närproducerad förnybar el från sol, vind och
vatten.
Ett annat exempel på samverkan är ett projekt med
Stena-koncernen kring utvecklingen av Bodaområdet, där NAV bedriver avfallsanläggning.
Genom att hjälpas åt kan vi förverkliga visioner som
kräver kraft från mer än en.

Tillsammans
skapar vi livskvalitet!
- med kunden i centrum
och kommande generationer i tanken
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”För oss på NAV
är det viktigt
att människor
tillåts njuta av
goda stunder i vår
fina, attraktiva
kommun.”
Patrik Cantby, VD

VD har ordet…
”Vi vaknar upp varje dag med en känsla av varför vi går till jobbet.” *
I SIN BOK ”START WITH WHY” är författaren Simon
Sinek på det klara med att bra organisationer och företag
inte bara gör ett bra resultat, de leder också människor
att skapa förändring i livet. Förändring behövs! Den
början till förändring som i mina ögon lämnat djupast
avtryck under 2017 är kampanjen #metoo, en nyhetsstorm där oerhörda hemskheter nått dagens ljus.
Hemskheter om hur män utsatt och utsätter kvinnor
för sexuella trakasserier och övergrepp. Fullständigt
oacceptabelt! Vi män måste förändras!
VI LEVER I ALLRA HÖGSTA GRAD i en föränderlig värld.
2017 blev det näst varmaste året hittills, i världen.
Bara 2016 har varit varmare. Under 2017 var
vattenbrist ett ord som diskuterades flitigt i Sverige.
Grundvattennivåerna sjönk drastiskt under våren
och sommaren och i Nässjö kommun utfärdade vi
bevattningsförbud. Plötsligt förändrades våra vanor
och vattenförbrukningen sjönk med 15 %. 2017 har
förändringen fortsatt också inom avfallsbranschen.
Ett hållbart samhälle står i fokus. Räkna med att vi
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i framtiden kommer att behöva förändra vår syn på
avfall och lära oss sortera på ett helt annat sätt än
tidigare. Ytterligare en förändring är den energiomställning som så smått inletts i världen. 2017
fortsatte arbetet i EU med att skapa ”clean energy for
all Europeans” och i Sverige började Energiöverenskommelsen från 2016 att ge små avtryck. Framöver
kommer alla människor att behöva förändra beteende
och konsumtionsmönster om energi- och klimatmålen om fossilfrihet, 100 % förnybar elproduktion
och rejält minskade utsläpp av växthusgaser ska bli
verklighet. Den spännande hypen kring elfordon är
ett tydligt tecken på denna förändring. Dessutom,
under 2017, har i princip allt och alla fortsatt att prata
om digitalisering, robotar och uppkopplade prylar. En
föränderlig värld!
EN SPÄNNANDE FÖRÄNDRING SOM SKETT på NAV
under 2017 är den nya vision som tagits fram:
”Tillsammans skapar vi livskvalitet! – Med kunden i
centrum och kommande generationer i tanken.”

För mig är livskvalitet något som uppstår i den där
stunden som ibland bara dyker upp. Den stund när
allt funkar och kropp och knopp kan ges tid att nå en
härlig själslig symbios. Kort och gott, en god stund.
Det kan vara när jag en tidig lördagsmorgon halvligger med en kopp kaffe och en bok på kökssoffan
och huset är helt tyst. Livskvalitet! Eller när jag från
mitt kontor blickar ut över den enastående vackra
Ingsbergsjön och Stadsparken med välskötta blommor
och gräs. Livskvalitet!
FÖR OSS PÅ NAV är det viktigt att människor tillåts
njuta av goda stunder i vår fina, attraktiva kommun.
Därför är det viktigt att NAV gör ett bra resultat, både
ekonomiskt och ur verksamhetssynpunkt. Vårt
ekonomiska resultat för 2017 landar på fina
36,8 miljoner kronor efter finansiella poster. Utöver
det fonderar vi 4,3 miljoner kronor till en framtid
reservvattentäkt. I verksamheterna har vi, tack vare
hårt arbete dygnet runt, nått i stort sett 100 %-ig
leveranssäkerhet för elnätet i Nässjö stad och för
fjärrvärmeleveransen i Nässjö, Bodafors och Anneberg. Vi har producerat 32,2 GWh el på vårt fliseldade
kraftvärmeverk i Nässjö och 3,8 GWh el på vattenkraftsstationen i Ramsjöholm. Renhållningssidan har
samlat in mer matavfall än någonsin, 1191 ton. På
VA-sidan har våra vatten- och avloppsverk fungerat
utmärkt. Fosforreningen på avloppsverket i Nässjö
har t. ex. aldrig fungerat bättre. 137 kg mer fosfor har
renats jämfört med de redan hårt satta mål vi hade för
året. Det är egentligen bara 31 jobbiga vattenläckor
som gäckat oss och våra kunder under året. Vi har all
anledning att känna oss stolta över ett bra resultat 2017!
FÖRÄNDRING DÅ, har vi bidragit till att skapa förändring under 2017? Ja! Vi är ett företag med medarbetare som vill skapa livskvalitet för kommuninvånare
och näringsliv, nu och i framtiden. Vår omtanke om
kommande generationer avspeglar sig i att vi under
2017 oförtrutet investerat 66,7 miljoner kronor i bland
annat produktionsanläggningar och ledningsnät för
VA, fjärrvärme och el. Vi har förnyat hela 4 415 m VAledningar och samtidigt byggt nya gator och ledningar
i samband med att nya områden och hus byggts.
2017 har vi bidragit till att skapa förändring genom att
fortsatt byta ut våra fordon till fossilfria alternativ
som drivs på el, biogas och HVO. Vi har installerat
solceller på Boda avfallsanläggning och investerat i
fler publika laddstolpar för elbilar. Och vi har
arbetat med att skapa förändring internt genom att
jobba vidare med våra värderingar och det goda ledaroch medarbetarskapet.

Kommande år vill vi skapa förändring genom ökat
kundfokus med hjälp av vår nya marknadsorganisation. Vi satsar resurser på e-tjänster, ITutveckling och IT-säkerhet. Vi hoppas kunna erbjuda
nya energitjänster och vi bygger ännu fler laddstolpar. Vi kommer aktivt vara med och utveckla en
ny spännande stadsdel, Västra staden i Nässjö.
Dessutom börjar vi byta till framtidens elmätare för
att underlätta för våra kunder att delta i energiomställningen. Genom pilotförsök med nytt
insamlingssystem för renhållningskunderna vill vi
skapa förändring så att fler väljer att sortera sitt avfall.
Och vi kommer att intensifiera arbetet med att hitta
en reservvattenlösning för våra kunder.
Samtidigt ska vi fantastiska NAVare fortsatt leverera
ett bra resultat, både ekonomiskt och ur verksamhetssynpunkt.
OCH VI VET VARFÖR VI GÅR TILL JOBBET! Vi vill att Du
ska få möjlighet att åtnjuta varmt kaffe i ditt (fjärrvärme?) uppvärmda kök på lördagsmorgonen strax
innan familjen vaknar. Vi vill att Du ska kunna ge
dig ut i en vacker Nässjö kommun och njuta av en fin
miljö och Din goda stund!
Tillsammans skapar vi livskvalitet!

Patrik Cantby, VD

*Simon Sinek. Start With Why (2009).
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KUNDER & MARKNAD

Besöksantalet på våra digitala
mötesplatser fortsätter att öka
De mest besökta sidorna på www.nav.se är Öppettider Boda, Webbkamera,
Kundservice, Jobba hos oss och Ändrade dagar för sophämtning.

Kunder & Marknad i korthet
• De mest besökta sidorna (förutom startsidan) på
www.nav.se är följande: Öppettider Boda, Webbkamera, Kundservice, Jobba hos oss och Ändrade
dagar för sophämtning. Under året har vi totalt
39 772 unika besökare på webben vilket är en
ökning med 1740 besökare jämfört med 2016. Av
dessa besökare surfar 48% via mobiltelefon, 43 % via
dator och 9 % via surfplatta.

• Bomässa på Stinsen Arena där NAV har gemensam
monter med Bixia och personal från Bixiakontoret i
Nässjö.

• Antalet följare på vår facebook-sida fortsätter att
öka. Under året får vi 260 nya följare. Ökningstakten
avtar något jämfört med föregående år.

• I mitten av december distribueras NAVs och Nässjö
kommuns gemensamma almanacka. Det blir i vanlig
ordning stor efterfrågan på almanackan redan innan
den skickats ut i brevlådorna.

• Familjedag på Boda genomförs i maj där alla våra
verksamheter med medarbetare från VA, Renhållning, Energi, Entreprenad samt vår kundservice
med Bixia, möter våra kunder.
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• Kommunikations- och marknadsavdelningen förstärks med en tjänst som marknadskoordinator som
bland annat arbetar med fokus på storkunder samt
fjärrvärmeförsäljning.

• 23,2 % av våra kunder har elektronisk faktura.
• Vi tar emot ca 9400 samtal och har en svarsfrekvens
om 96,2 %.

ADMINISTRATION & IT

Uppgraderingar
Vårt intranät, operativsystem och mjukvaror uppdateras.

Administration & IT i korthet
• Arbete påbörjas med genomgång av registerförteckning, en del i arbetet med
att uppfylla GDPR (den nya dataskyddsförordningen).
• Vårt intranät NAV1 uppgraderas till ny version.
• Uppgradering till win10 och office 2016 påbörjas.
• Serverbyte för mätvärdesinsamling (el och fjärrväme) genomförs.
• Vårt affärssystem Pyramid migreras till ny server.
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MEDARBETARE

NAVs visionära mål

- engagerade medarbetare med rätt kompetens, en attraktiv arbetsgivare och en
personalsammansättning som speglar befolkningsstrukturen i Nässjö kommun.

Medarbetare i korthet
• Antalet medarbetare uppgår till 23 kvinnor och
99 män (varav 7 män anställda i Elnät) – totalt 122.

• Digitalisering av verktyg för rehabilitering och
rekrytering införs.

• Återigen redovisas bra resultat vad gäller frisknärvaro
98 %, kompetensutveckling 21,2 tim/medarbetare i
snitt och arbetsbelastning (övertid) 2,2 %.

• Vår arbetsgivarorganisation KFS går samman med
Pacta med visionen att samla den affärsmässiga
samhällsnyttan i en gemensam organisation.

• Arbetet med arbetsmiljön pågår fortsatt, under året
utvecklas arbetsmiljöprocessen med fokus på riskbedömningar och handlingsplaner på varje enhet.

• Under året tar vi emot ett flertal studiebesök från
grundskola, gymnasieskola och folkhögskola.

• Arbetsmiljöronder och årlig uppföljning av arbetsmiljön på NAV genomförs enligt plan.
• Intern utbildning avseende ny AFS om Organisatorisk och social arbetsmiljö för alla medarbetare
genomförs.
• En större utbildningsinsats inom Entreprenad
- maskinförarutbildning, hjullastare och godshantering - genomförs.
8
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• Jobbstrategin, med syfte att minska arbetslösheten
totalt sett inom Nässjö kommun, genomförs enligt
plan. För NAVs del innebär det att erbjuda praktikplatser inom våra olika verksamheter. Under året tar
vi emot 4 praktikanter inom Entreprenad, Energi,
VA och Administration.
• Uppgradering av vårt intranät NAV1 genomförs.

MILJÖARBETE

Miljöutredning

En ny miljöutredning blir klar, där vi utgår från de regionala
miljömålen i Jönköpings län och tittar på hur NAV påverkar dessa.

Miljöarbete i korthet
• En ny miljöutredning blir klar där vi utgår från de
regionala miljömålen i Jönköpings län och tittar på
hur NAV påverkar dessa.

• Under året genomförs två externa revisioner. Vi har
också två interna miljöronder samt nödlägesövningar
på Entreprenadavdelningen.

• Vi arbetar under året med att anpassa vårt miljöledningssystem till de förändrade kraven i ISOstandarden 14001:2015. Det innebär bl. a. att vi ska
se till hela livscykelperspektivet, inte bara den del
som vi är berörda av. Vi ska också identifiera risker
och möjligheter kopplade till miljömålen. Vi hoppas
bli certifierade i maj 2018, då nästa externa revision
äger rum.

• I Affärsplanen, som beslutas i styrelsen, fastställs att
vi ska arbeta för ett fossilfritt NAV.
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FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme
Fjärrvärmeverksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme till
cirka 1915 st kunder. Verksamheten bedrivs i Kraftvärmeverket i Nässjö samt i
mindre anläggningar i Bodafors och Anneberg.

Fjärrvärme i korthet
• Fjärrvärmeförsäljningen uppgår under året till 164
GWh vilket är samma försäljningsvolym som 2016.
• Under 2017 ansluts 13 nya fastigheter (16 st 2016) till
fjärrvärmenätet (4 st i Bodafors och 9 st i Nässjö).
En fastighetsägare i Nässjö har avslutat sitt fjärrvärmeabonnemang under 2017. Vår kundstock
(installerad effekt) är oförändrat 91 MW.
• Under året byts reservcentralen Svedjan ut från två
oljepannor från 1985 till en ny anläggning för bioolja.
Den nya anläggningens effekt motsvarar de utbytta
pannorna, budgeterad kostnad 8 Mkr. Reservcentralen Martela i Bodafors konverteras till bioolja.
Utbytet av Svedjan och konverteringen av Martela är
steg på vägen mot fossilfri värmeproduktion år 2020.
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• Ombyggnad och underhåll av fjärrvärmekammare,
ledningsmuffar och fuktlarm på distributionsnätet
utförs. Underhåll av våra produktionsanläggningar
utförs vid årliga revisioner.
• Tillgängligheten för våra pannor är god under året.
Oljeandelen i bränslemixen för produktionen är
1,87 % att jämföra med vårt mål på 2 %.
• Arbete med förslag till ny taxemodell och serviceavtal
för fjärrvärme, nya tjänster och värmekoncept samt
paketerbjudande med fasta priser för installation av
värmeväxlare m.m. pågår under året.

& miljöarbete
ELNÄT verksamhet
& ELPRODUKTION

Vi skapar spänning
på hemmaplan
Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV
Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert nät.

Elnät & elproduktion i korthet
• Ett antal investeringsprojekt genomförs under året
inom NAV Elnät. Ombyggnation och förnyelse av
tre nätstationer samt utbyte av ett 30-tal kabelskåp
utförs. Transformatorkablar byts ut på två 40 kV
mottagningsstationer.
• Med anledning av Energimarknadsinspektionens nya
nationella funktionskrav på elmätning genomförs en
förstudie av ett nytt mätvärdesinsamlingssystem. Ett
pilotprojekt med Kamstrups Omniasystem kommer
att genomföras för både el- och värmemätning.
• Energimarknadsinspektionens förslag på ny
elnätsreglering för 2020 – 2023 kommer, om den
går igenom i sin helhet, ha stor inverkan på Elnäts
resultat. En utredning om vår status i nuvarande
(2016 – 2019) period slutförs. En utredning kring
nya förslaget på elnätsreglering påbörjas.

• Driftsäkerheten är god under året, med få driftstörningar. Avbrottstiden per medelkund uppgår till
3,9 min/kund under 2017 (1,4 minuter under 2016).
Ökningen beror på ett ökat underhåll av anläggningarna och en ökning av antalet kabelskåp, arbeten som
utförs under aviserade avbrott.
• Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk uppgår
under året till 32,2 GWh, medelproduktionen de
senaste 5 åren är 31,1 GWh. Produktionen i
Ramsjöholm uppgår till 3,8 GWh, medelproduktionen för Ramsjöholm de senaste 5 åren är 4,1 GWh.
Under 2016 och 2017 är det låga vattenflöden.
• På vattenkraftstationen Ramsjöholm genomförs
under året underhållsarbete vad gäller tuben.
• Årets elportföljsmedelpris för vår produktion uppgår
till ca 27,7 öre per kWh (27,5 öre per kWh 2016).
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RENHÅLLNING

Renhållning
Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintömning
samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i Nässjö kommun.

Renhållning i korthet
• Periodisk besiktning genomförs tillsammans med
Länsstyrelsen och Samhällsplaneringskontoret. Vi
har även tidigt samråd med Länsstyrelsen avseende
ny tillståndsansökan för Boda avfallsanläggning.
• Under året reviderar NAV tillsammans med
kommunen renhållningsförordningen (avfallsplan
med föreskrifter).
• Upphandling av ny lastväxlare som bl. a. ska
transportera hushållsavfall till behandlingsanläggningar genomförs och levereras under året.
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• En ny lastmaskin samt en kran som bl. a. kommer att
användas till att tömma underjordsbehållare och vid
vitvaruhämtning upphandlas.
• Modulering av deponin inför sluttäckningen pågår
under året.
• Inventering av verksamheter som ej har renhållningsabonnemang resulterar i nya kunder.
• Utbyggnaden av Klimatsmart avfallshantering är nu
klar i hela kommunen.

ENTREPRENAD

Entreprenad
Entreprenadavdelningen ansvarar för utförandet av
drift och underhåll av gator, parker och ledningsnät
för fjärrvärme samt vatten och avlopp inom Nässjö
kommun. Avdelningen genomför också olika markoch anläggningsentreprenader med fokus på ovan
nämnda områden. Inom avdelningen finns även en
fordons- och maskinverkstad.

Entreprenad i korthet
• Drift- och underhållsuppdrag avseende gator, parker
och ledningsnät fungerar väl. Sandupptagningen
fungerar återigen effektivt och bra. Under året lagas
31 st vattenläckor och 890 vattenmätare byts. 1 145
timmars arbete skapar en attraktiv kommun med
välskötta och vackra sommarblommor. Vinterväghållningen innehåller mycket halkbekämpning och
avslutas med en relativt omfattande snöröjning och
bortforsling av snö under december. Förebyggande
läcksökning med hjälp av värmekamera på ledningsnäten för fjärrvärme genomförs som en framåtriktad
insats. 3 980 timmar av maskinell och manuell renhållning ger välstädade gator, torg och parker.
• Avdelningens maskinpark utökas med en hjulburen
grävmaskin som drivs av fossilfri HVO-diesel.
• Många projekt genomförs i samverkan med Tekniska
serviceförvaltningen och övriga avdelningar inom
NAV, några exempel; Renovering av VA-ledningar
på Smedgatan i Bodafors och Anneforsvägen i
Nässjö. På Anneforsvägen byggs samtidigt ny gång-

och cykelväg samt utförs underhållsarbete på fjärrvärmeledningar. Fler byggnationer på gång- och
cykelvägsnätet genomförs. En ombyggnation av
Rådhusgatan mellan Stortorget och Södra Torget
utförs. Mark-arbeten för förskola i Bodafors genomförs.
• Under första halvåret genomförs byggnation av
infrastruktur för det nya bostadsområdet Norra
Alsberg i Nässjö.
• Under året tillkommer uppdraget yttre skötsel av
grönytor på Emåvallen i Bodafors likt vårt tidigare
uppdrag med samma innehåll angående Trollevi i
Forserum. Ett exempel på samverkan inom kommunkoncernen - i det här fallet mellan NAV och Kulturoch Fritidsförvaltningen.
• Sammanfattningsvis är 2017 ett år med många
projekt samt ordinarie arbeten med drift och underhåll.
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VATTEN & AVLOPP

VA-verksamheten
ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och rening av
avloppsvatten och dagvatten i Nässjö kommun.

Vatten & avlopp i korthet
• 4415 m ledning (3475 m avloppsledning och 940 m
vattenledning) förnyas framförallt i Nässjö,
Fredriksdal, Bodafors och Malmbäck.
• Utbyggnad av kommunalt VA i Norra Alsberg
slutförs.
• Utbyggnad av kommunalt VA i Hansarp/Skärsboda
påbörjas. Projektet beräknas vara slutfört hösten
2018.
• Bevattningsförbud införs i hela kommunen under
sommarmånaderna. När förbudet upphävs i mitten
av september, kan vi konstatera att vattenförbrukningen minskat med ca 15 %.
• Fortsatt utredning samt fördjupad regleringsstudie
avseende reservvattenfrågan.
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• Ombyggnad och renovering av lokalerna vid Nässjö
vattenverk genomförs.
• En vattenkiosk installeras på Telegatan bredvid
Räddningstjänsten i Nässjö. Denna ger möjlighet att
smidigt få tillgång till släckvatten och nödvatten för
ex. spolbilar, räddningstjänst, olika verksamheter i
övrigt samt dricksvatten till allmänheten.
Abonnemang och betalning vid hämtning av större
vattenmängder.
• I övrigt genomförs ett flertal förnyelseprojekt på våra
vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer i
bl. a. Nässjö, Äng och Anneberg. Projekten genomförs med fokus modernisering, underhåll och
effektivisering av verksamheten.

Vision
Tillsammans skapar vi livskvalitet!
- med kunden i centrum och kommande generationer i tanken

Affärsidé
NAV tillhandahåller och utvecklar produkter och tjänster inom fjärrvärme, elnät, kraftproduktion, renhållning samt vatten och avlopp.
NAV ansvarar för att gator och parker är välskötta och ger ett trevligt intryck samt genomför mark- och anläggningsentreprenader.
NAV skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever och verkar i
Nässjö kommun. NAV arbetar långsiktigt och bidrar därmed till en attraktiv kommun
och ett hållbart samhälle.
Prissättningen för NAVs produkter och tjänster medför en sund ekonomisk utveckling.
Utdrag ur Affärsplan 2018, fastställd av styrelsen 2017-06-13

Kärnvärden
Serviceinriktade - Effektiva - Långsiktiga – Framåtriktade
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INSAMLADE MÄNGDER FARLIGT AVFALL.
HUSHÅLLENS FARLIGA AVFALL, IMPREGNERAT AVFALL,
ELEKTRONIK, VITVAROR, BATTERIER OCH ASBEST.
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SLAMTÖMNINGAR

5 700 000 000

675 ton
16

KOMPETENSUTVECKLING/
MEDARBETARE UNDER ÅRET

ÄR MEDARBETARNAS
FRISKNÄRVARO

(7 MÄN I NAV ELNÄT)

TON INSAMLADE
FÖRPACKNINGAR
I KOMMUNEN

2 806

98%

MÄN

1 694

21,2 h

LITER RENAT AVLOPPSVATTEN

3,9 min

AVBROTTSTID I ELNÄTET PER MEDELKUND

Fjärrvärme *) och kraftvärmeproduktion

2017

2016

2015

Levererad värmeenergi, GWh

151,7

151,5

146,8

19,3

19,6

18

91

90,7

86,8

103,7

103,1

101,9

Levererad värme GWh/km kulvert

1,46

1,53

1,4

Producerad elenergi, GWh

32,2

27,9

33,3

10,6 / 1,7

11,1/1,6

10,3/1,8

3,8

2,5

4,5

164,6

164,1

161,8

37,5

37,5

37,5

3,9

1,4

3,6

Ledningslängd, km

636

633

622

Producerat, Mm3

1,9

2,1

2,1

Förbrukat, Mm3

1,6

1,7

1,6

Renat avloppsvatten, Mm3

5,7

5,1

5,7

96,5

96

95

16

21

24

4415

3022

2980

675

773

668

Insamlade mängder vid ÅVC (ton)

6 045

4 975

4 547

Insamlade mängder fastighetsnära (ton)

6 725

6 499

4 547

Varav matavfall till biologisk behandling (ton)

1 191

1 181

4 547

77 544

75 100

74 419

Insamlade mängder förpackningar i kommunen
(ton)

1694

1 670

1 638

Andel av kommunens matavfall som går till
biologisk behandling

49 %

49 %

47 %

Slamtömningar, st

2 806

2 777

2 913

Kulvertförluster, GWh
Ansluten värmeeffekt, MW
Kulvertlängd, km

*) Avser fjärrvärme i Nässjö tätort om ej annat anges

Levererad värmeenergi GWh,
Bodafors /Anneberg

Produktion av vattenkraft
Producerad elenergi, GWh

Elnät
Omsatt energi, GWh
Abonnerad effekt, MW
Avbrottstid per medelkund, minuter

Vatten och avlopp

Godkända dricksvattenprov, %
Vattenförluster inkl. internförbrukning, %
Ledningar, meter

Renhållning
Insamlade mängder Farligt Avfall (ton)

Körsträcka insamling fastighetsnära (km)
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Årsredovisning 2017
för Nässjö Affärsverk AB (org.nr. 556038-7044).

• producera el

Styrelsen och verkställande direktören för Nässjö
Affärsverk AB får härmed avge årsredovisning och
koncernredovisning för 2017.

• producera, distribuera och tillhandahålla fjärrvärme

Förvaltningsberättelse

Verksamhet och ägarförhållanden
Nässjö Affärsverk ABs verksamhet omfattar elproduktion, fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution,
tillhandahållande av vatten och avlopp, renhållningsverksamhet samt utföraransvar för Nässjö kommuns gatuoch parkverksamhet. Fjärrvärmeverksamheten är förlagd
till Nässjö tätort, Bodafors och Anneberg medan övriga
verksamheter bedrivs i hela Nässjö kommun.
Nässjö Affärsverk AB ägs till 100 % av det av Nässjö
kommun helägda Örnen i Nässjö AB. Antalet aktier
uppgår till 30 100 st. Aktiekapitalet uppgår till
30 100 000 kronor.
Nässjö Affärsverk Elnät AB, som ägs av Nässjö Affärsverk
AB, bedriver elnätsverksamhet i Nässjö tätort samt viss
sidoordnad verksamhet.
Nässjö Affärsverk AB bedriver tillståndspliktig verksamhet
enligt miljöbalken inom ett antal olika områden. Bolaget
har sammanlagt ca 50 tillstånd varav de flesta berör
verksamheterna inom vatten och avlopp samt kraftvärmeproduktion. De mest betydande miljöaspekterna är
utsläpp av kemikalier, t ex i samband med reningsprocesserna inom vatten- och avloppsverksamheten samt
gatu- och parkverksamheten. Utsläpp av bland annat
kväveoxider, svavel- och koldioxid genereras i samband
med egna transporter och kraftvärmeproduktion.
Bolagets miljöledningssystem certifierades enligt ISO
14001:2004 under 2009. Interna revisioner genomförs
vid så kallade miljöronder och under 2017 har systemet
genomgått två externa revisioner som båda utfallit med
gott resultat.

Uppfyllelse av ändamål och efterlevnad av til�lämpliga kommunalrättsliga principer
Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolaget att
enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för nedanstående numrerade verksamheter, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service
ska tillgodoses. Verksamheterna ska bedrivas med god
hushållning och med så liten påverkan som möjligt på den
yttre miljön. Verksamheterna 3-5 ska bedrivas med
iakttagande av självkostnadsprincipen, och verksamheterna 2-6 ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.
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• producera, distribuera och tillhandahålla dricksvatten
och omhänderta avloppsvatten
• ombesörja renhållningsverksamhet
• på Nässjö kommuns uppdrag ansvara för drift och
underhåll av det kommunala gatunätet och parkverksamheten, samt driva därmed förenlig verksamhet
• äga rätt att ägna sig åt produktion och förädling av
biogas baserat på matavfall
I bolagets ägardirektiv har bolagets ändamål ytterligare
preciserats: I bolaget bedrivna verksamheter har stor
betydelse för Nässjö kommun och dess invånare.
Verksamheterna bidrar till att göra Nässjö kommun till
en framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både
kommuninvånare och näringsliv. Ägarrollen är därför
ett viktigt instrument för Nässjö kommuns ambition att
påverka och styra utvecklingen i de av bolaget bedrivna
verksamheterna.
Beaktat den stora påverkan verksamheterna har för Nässjö
kommuns invånare och näringsliv ska verksamheterna
bedrivas utifrån ett långsiktigt och driftsäkert perspektiv.
Med detta följer även att god teknisk praxis ska tillämpas,
optimalt resursutnyttjande ska eftersträvas, den yttre
miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens
behov av tillgänglighet och service ska sättas i första rum.

Verksamhetsåret 2017
Värme och vattenkraft
Fjärrvärmeförsäljningen uppgick under året till 164 GWh,
vilket är samma volym som 2016. Temperaturen låg strax
över det budgeterade normalårets, och utfallet avseende
försäljning nådde budgeterad volym. Under 2017 har 13 nya
fastigheter (16 st. 2016) anslutits till fjärrvärmenätet (4 st. i
Bodafors och 9 st. i Nässjö).
Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgick under året till 36 GWh,
vilket är en ökning med 5,6 GWh jämfört med föregående
år. Produktionen i Ramsjöholm ökade jämfört med föregående år och uppgick till 3,8 GWh (2,5 GWh). Ökningen
beror på högre vattenflöde under perioden novemberdecember. Årets elportföljsmedelpris uppgick till ca
27,7 öre per kWh. NAVs intäkter från kraftproduktionen
uppgick 2017 till 9,6 Mkr (8,4 Mkr).
Under 2017 tilldelades NAV 21 565 utsläppsrätter, vilket
innebär rätt att släppa ut 21 565 ton CO2. 3 503 utsläppsrätter användes för reglering av egen produktion avseende
2016. Försäljning av 18 000 utsläppsrätter har skett, vilket
inneburit en intäkt under 2017 på ca 1,2 Mkr.
Tillgängligheten på våra pannor har varit god under året.
Oljeandelen i kraftproduktionen blev 1,87 % för alla tre
fjärrvärmenäten tillsammans, att jämföra med vårt mål
om 2 %.
Arbete med förslag till ny taxe-modell och serviceavtal för
fjärrvärme, nya tjänster och värmekoncept samt paketerbjudande med fasta priser för installation av värmeväxlare m.m. har pågått under året.
Investeringar under året innefattar bland annat reservcentralen Svedjan. Där har två oljepannor från 1985 bytts
ut till förmån för en ny anläggning för eldning av bioolja.
Den nya anläggningens effekt motsvarar de utbytta
pannornas. Budgeterad investering om ca 8 Mkr. Reservcentralen Martela i Bodafors har även den konverterats för
eldning av bioolja. Utbytet av Svedjan och konverteringen
av Martela är steg på vägen mot en fossilfri värmeproduktion år 2020.

Entreprenad
Entreprenadavdelningen ansvarar för utförandet av drift
och underhåll av gator, parker och ledningsnät för fjärrvärme samt vatten och avlopp inom Nässjö kommun.
Avdelningen genomför också olika mark- och anläggningsentreprenader med fokus på ovan nämnda områden. Inom
avdelningen finns även en fordons- och maskinverkstad.
Avdelningen bidrar, genom att utföra sina uppdrag serviceinriktat, effektivt, långsiktigt och framåtriktat till att skapa
livskvalitet för de som lever och verkar i Nässjö kommun.
Avdelningens drifts- och underhållsuppdrag avseende
gator, parker och ledningsnät har fungerat väl och

genomförts på ett bra sätt med nöjda beställare. Under
2017 fungerade sandupptagningen återigen bra och var
tidsmässigt effektiv. Under året tillkom uppdraget yttre
skötsel av grönytor på Emåvallen i Bodafors. Detta som ett
exempel på samverkan inom kommunkoncernen och i det
här fallet mellan NAV och Kultur- och Fritidsförvaltningen.
Det är positivt för verksamhetens ställning med ytterligare
en kund och ett nytt entreprenaduppdrag vilket på sikt
bidrar till volymfördelar.
Avdelningens investeringar, vilket i huvudsak avser
maskinpark, har genomförts enligt planen för avdelningen
vilket är en strategisk fråga för att säkerställa långsiktighet
och effektivitet inom verksamheten. Detta innebär att
investeringar har genomförts för 4,6 Mkr (budget
4,9 Mkr). Tilläggas kan att investeringar gjorts på ett
affärsmässigt sätt, vilket gjort att investering i ett fordon
mer än planerat kunnat genomföras inom redovisade siffror
ovan.
Under året har många projekt utförts i samverkan med
Tekniska serviceförvaltningen och övriga avdelningar inom
NAV, vilket får exemplifieras av följande projekt.
Renovering av VA-ledningar enligt NAVs förnyelseplan
för vatten- och avloppsledningar. Flera byggnationer på
gång- och cykelvägsnätet har genomförts. Dessutom har
mark- och anläggningsentreprenader utförts för underhåll
av fjärr-värmenäten. Även en större entreprenad i form av
ombyggnation av Rådhusgatan mellan Stortorget och
Södra Torget utfördes av avdelningen. Under första halvåret genomfördes byggnation av infrastruktur för det nya
bostadsområdet Norra Alsberg i Nässjö.
Utöver ovan nämnda projekt har asfaltsbeläggningar
genomförts i relativt stor omfattning, som exempel kan
nämnas asfalteringar i Äng, Stensjön och Nässjö.
Avdelningens ekonomiska utfall var 1,2 Mkr vilket är
0,7 Mkr bättre än budget som var lagd på 0,5 Mkr och
samtliga av avdelningens delar har ett ekonomiskt resultat
som minst motsvarar budgeterade resultat för året.
Sammanfattningsvis var 2017 ett år med många projekt
samt ordinarie arbete med drift och underhåll som inom
ramen för avdelningens samtliga uppdrag bidragit till en
attraktiv kommun i enlighet med NAVs vision
”Tillsammans skapar vi livskvalitet – med kunden i
centrum och kommande generationer i tanken”.

Renhållning
Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintömning samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i
Nässjö kommun.
Periodisk besiktning har hållits med Länsstyrelsen och
Samhällsplaneringskontoret. Vi har även haft tidigt samråd
avseende ny tillståndsansökan för Boda avfallsanläggning.
Under året har NAV tillsammans med kommunen
reviderat renhållningsförordningen (avfallsplan med föreskrifter).
Årsredovisning 2017
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Sluttäckningen av deponin på Boda avfallsanläggning går
enligt plan. Ansökan att få ta emot fines är inskickad till
Länsstyrelsen. Arbetet med etableringen av Stena
Recycling AB på Boda avfallsanläggning har fortskridit.
Den första deponiytan är nu färdigbyggd.

Bevattningsförbud infördes i hela kommunen under
sommarmånaderna med hänsyn till den extremt låga
grundvattennivån. När förbudet upphävdes i mitten av
september kunde vi konstatera att vattenförbrukningen
minskat med ca 15 %.

Målet att samla in 1 100 ton matavfall uppnåddes i
december 2017 och för att öka volymen ytterligare
kommer arbetet med att bearbeta verksamheter och flerfamiljshushåll att fortsätta. Inventering av verksamheter
som ej har abonnemang har resulterat i nya kunder samt
att utbyggnaden av Klimatsmart nu är klar i hela
kommunen.

En s.k. vattenkiosk installerades vid Räddningstjänsten
i Nässjö under året. Denna ger möjlighet att smidigt få
tillgång till släckvatten och nödvatten för ex. spolbilar,
räddningstjänst, olika verksamheter i övrigt samt dricksvatten till allmänheten. Abonnemang och betalning gäller
vid hämtning av större vattenmängder.

Under året har ny lastväxlare köpts in till avdelningen
och vi har även investerat i en ny lastmaskin samt en kran
till en av lastväxlarna. Arbetet med kranen kommer bestå
av tömning av underjordsbehållare samt hämtning av
vitvaror.

VA
Under 2016 påbörjades utbyggnad av kommunalt VA i
det nya exploateringsområdet Norra Alsberg i Nässjö.
Projektet slutfördes under första halvåret 2017. Dessutom
har utbyggnad av kommunalt VA i Hansarp/Skärsboda
påbörjats. Projektet beräknas vara slutfört hösten 2018.
Ett långsiktigt förnyelsearbete av VA-ledningsnäten
i Nässjö kommun pågår sedan 2011. Enligt verksamhetsplanen för 2017 ska minst 3 000 m ledning förnyas.
Under året har 4 415 m förnyats framför allt i Nässjö,
Fredriksdal, Bodafors och Malmbäck (3 475 m avloppsledning och 940 m vattenledning). Prioriteringsgrunderna utgörs av ålder, läckfrekvens och konsekvenser
vid avbrott, samt eventuella synergimöjligheter vid gatuoch beläggningsarbeten.
Fortsatt utredning samt fördjupad regleringsstudie
avseende reservvattenfrågan har pågått under året. Den
avslutade regleringsstudien visar att tillräckligt med
vatten finns i Storesjön och Spexhultasjön för att förse
Nässjö respektive Bodafors och Grimstorp med reservvatten i tillräcklig mängd. I början av 2018 beslutade
NAVsstyrelse om att gå vidare in i samrådsprocess för
reservvatten.
Ett flertal förnyelseprojekt på våra vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer, bl.a. i Nässjö, Äng och
Anneberg, har genomförts. Detta handlar om projekt för
modernisering, underhåll och effektivisering av verksamheten. Även lokalerna vid Nässjö vattenverk har genomgått en omfattande renovering för att bli mer ändamålsenliga och praktiska.
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Elnät
Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll
av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert
nät.
Ett antal investeringsprojekt har genomförts under året
inom NAV Elnät. Ombyggnation och förnyelse av 3
nätstationer samt utbyte av ett 30-tal kabelskåp har
utförts. Transformatorkablar har bytts ut på två 40kV
mottagningsstationer.
Energimarknadsinspektionens förslag på ny elnätsreglering för 2020-2023 kommer, om den går igenom i
sin helhet, ha stor inverkan på Elnäts resultat. En utredning om vår status i nuvarande period (2016-2019)
är utförd. Även utredning kring nya förslaget på elnätsreglering är utförd.
Driftsäkerheten var god under året, med få driftstörningar. Avbrottstiden per medelkund uppgick till
3,9 min/kund under 2017 (1,4 minuter under 2016).
Ökningen beror på ett ökat underhåll av anläggningarna
och en ökning av antalet kabelskåp samt arbeten som
utförts under aviserade avbrott.

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 305,6 Mkr
(283,0 Mkr) vilket är en ökning med 22,5 Mkr jämfört
med 2016. Omsättningsökningen kan främst härledas till
de tre verksamheterna Värme, Vatten och avlopp samt
Entreprenad. Försäljningsintäkterna har i dessa verksamheter ökat med mellan ca 5,7 Mkr och 9,6 Mkr. Värmeverksamhetens nettoomsättning ökade till följd av återbetalning av energiskatt. Omsättningsökningen avseende
Vatten och avlopp är volymrelaterad. För Entreprenads
del beror omsättningsökningen till största delen på ökad
mängd investeringsjobb från Nässjö kommun.

Rörelsekostnaderna har ökat med 10,6 Mkr jämfört med
2016. Ca 3 Mkr av ökningen består av ökade personalkostnader, både på grund av fler anställda men också
löneökningar. Resterande ökning av rörelsekostnaderna
består av generella kostnadsökningar men är också
kopplad till ökad omsättning i flertalet av verksamheterna.
Resultatet för koncernen uppgick till 36,8 Mkr (30,8
Mkr). Resultatförbättringen på 6 Mkr kan främst
härledas till återbetalning av energiskatt inom värmeverksamheten.
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Lönsamhet, soliditet och likviditet
Avkastningen på totalt kapital uppgick 2017 i koncernen
till 6 % (5 %) medan avkastningen på justerat eget kapital
efter avdrag för schablonskatt uppgick till 7 % (6 %).
Motsvarande avkastning i moderbolaget uppgick till 5 %
(4 %) respektive 6 % (5 %). Koncernens soliditet uppgick
2017-12-31 till 47 % (47 %) och moderbolagets till 44 %
(45 %). Koncernens behållning av likvida medel uppgick
2017-12-31 till 110,0 Mkr (94,8 Mkr).

Investeringar och finansiering
Den sammanlagda summan för koncernens investeringar
i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick 2017 till 66,7 Mkr (61,9 Mkr). 31,1 Mkr av denna
summa avser investeringar inom moderbolagets VAverksamhet. Värmeverksamhetens investeringsvolym
uppgick till 21,2 Mkr. Samtliga årets investeringar har

finansierats med eget kapital. Koncernens samlade
räntebärande låneskuld uppgick 2017-12-31 till
229,8 Mkr (229,8 Mkr). Samtliga lån som är upptagna
i bank/kreditinstitut är upptagna av moderbolaget med
kommunal borgen som säkerhet. Den genomsnittliga
räntenivån uppgick 2017-12-31 till 1,86 % (3,16 %). Den
genomsnittliga räntebindningen uppgick vid samma
datum till 2,82 år (4,26 år). I december 2017 förtidsinlöstes ränteswapar uppgående till 70 Mkr, med en
direkt resultateffekt om -4,1 Mkr. Detta som ett led i att
aktivt hantera den ränteriskexponering bolaget utsätts
för. Under januari 2018 tecknades nya swapar uppgående
till 50 Mkr.

Framtid och risker
Vi står inför en energiomställning med fossilfri fordonsflotta och klimathot. Framtidsfrågorna inom energibranschen är många och diskussioner pågår inte minst
inom EU-kommissionen. I Sverige kom under januari
2017 Energikommissionens slutbetänkande med bland
annat energiöverenskommelsen. Där behandlas bland
annat skatter för vattenkraft och kärnkraft samt nya
energikrav vid byggnation. Vilken påverkan myndighetsarbetet i EU och Sverige får återstår att se först när arbetet har konkretiserats. På Nässjö Affärsverk AB (NAV) är
miljöfrågor ständigt i fokus. Ett nytt mål om ett fossilfritt
NAV driver på arbetet med att göra fjärrvärmeproduktionen fossilfri och att successivt byta ut fordonsparken
mot fossilfria alternativ. NAV kommer framöver också
att bidra till utbyggnad av solceller och laddinfrastruktur
för elfordon.
Energimarknadsinspektionens nya förslag till elnätsreglering är avsedd att minska kundernas elnätsräkning,
men risken är stor att det sker på bekostnad av förnyelse
av befintliga anläggningar men också på bekostnad av
kommande investeringar som kan behövas i takt med att
mer förnybar elproduktion byggs ut och smarta elnät blir
en realitet. NAV behöver bevaka denna utveckling noggrant. Sänkta intäktsramar för NAV kan få en betydande
påverkan på bolagets resultat och leveranssäkerhet på
sikt.
En gränslös nordisk elmarknad har varit på den politiska
dagordningen under en längre tid. Ett arbete pågår därför
syftande till att ta fram regler och tillvägagångssätt för
att tidigast 2020 ha en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Syftet med den så kallade elhandlarcentriska
modellen är bland annat att slutkunden ska ha en
huvudsaklig kontaktpunkt, elhandelsföretaget, och att
samfakturering av nät- och elhandelsavgifter ska ske.
Ytterligare motiv till förändringen är att stärka slutkundens ställning på elmarknaden genom att öka
konkurrensen. Framöver kommer NAV att behöva
allokera resurser till detta i nuläget osäkra arbete.
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Fjärrvärmeaffären är starkt bidragande till NAVs goda
resultat. Stora reinvesteringar sker fortlöpande på fjärrvärmenätet och i produktionsanläggningarna men antalet
nya kunder per år sjunker. Det är av yttersta vikt att
fjärrvärmeaffären analyseras och att en flerårsplan för
ekonomin tas fram utifrån olika scenarier. I synnerhet då
kraftvärmeverket bedöms ha en livslängd på ytterligare
endast 15-20 år. En framtida investering i en ny panna är
kapitalkrävande och kommer få stor påverkan på företagets finansiering och resultat.
NAVs förnyelseplan inom VA-ledningsnätet fortskrider
enligt plan. Planen stipulerar en årlig förnyelsetakt om
3300 meter VA-ledningar. Prioriteringsgrunderna
kommer fortsatt utgöras av ålder, läckfrekvens och
konsekvenser vid avbrott samt möjligheter till synergieffekter vid planerade gatu- och beläggningsarbeten.
Kvaliteten vid förnyelse av VA-ledningarna är en riskfaktor varför egenkontroll och kvalitetssäkring har högsta
prioritet. Även samordning med övriga ledningsägare och
gatuarbeten är i fokus för att nå en resurseffektiv förnyelse
av infrastrukturen.
Under 2018 kommer nästa utbyggnadsområde, Hansarp/
Skärsboda, för kommunalt VA att färdigställas. Detta
i enlighet med den av Kommunfullmäktige fastställda
VA-planen. Kommande år kommer VA-planen revideras
och nya områden för kommunalt VA kommer därefter att
byggas ut.
NAVs styrelse har tagit beslut om att arbetet med reservvattenfrågan ska fokuseras på Storesjön i kombination
med Spexhultasjön. En sådan lösning kan lösa reservvattenfrågan för Nässjö, Bodafors och Grimstorp.
Kommande års arbete innehåller samrådsförfarande och
författande av eventuell ansökan om vattendom. Beroende
på inkomna synpunkter kan arbetet komma att försenas.
Fondering för framtida reservvatten uppgår per årsskiftet
till ca 31 Mkr. Till detta ska läggas avsatt belopp om ca
35 Mkr som endast finns avsatt i VA-redovisningen, och
därmed inte visas i den externa redovisningen. Sammantaget finns alltså i investeringsfonden för reservvattentäkt
ca 66 Mkr.
Under 2017 inkom förfrågan från moderbolaget Örnen i
Nässjö AB om att under 2018 omfördela lån, och därmed
sammanhängande likviditet, uppgående till 40-45 Mkr,
från NAV till systerbolaget Linden. Syftet är att utnyttja
befintlig likviditet inom koncernen och därmed reducera
koncernens nyupplåningsbehov. NAV ställer sig positivt
till denna omfördelning.
Under kommande år kommer stort fokus ligga på
digitalisering, som ett verktyg för att möta framtidens
ut-maningar och möjligheter. För att dra nytta av
digitaliseringens fulla potential kommer NAV kommande
år satsa resurser för att förbättra och effektivisera arbetet i
våra verksamheter, utan att ge avkall på IT-säkerheten.
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I maj 2018 träder GDPR, de nya dataskyddsreglerna
inom EU, i kraft. GDPR slår fast reglerna för all form av
behandling av information som direkt eller indirekt kan
knytas till en person. Ett arbete inleddes under 2017 med
att få det som behövs på plats, framförallt att ha koll på
informationen som NAV hanterar och de system som
hanterar denna information.
NAVs ränterisk uppstår genom långfristig upplåning.
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter företaget för
ränterisk avseende kassaflöde vilket delvis neutraliseras av
kassamedel med rörlig ränta. NAV har som policy att ha
en räntebindningstid på mellan 1 och 7 år. Företaget
använder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. För att minimera riskutsattheten ytterligare
anlitas extern kompetens för rådgivning.

Ekonomisk utveckling i sammandrag
Koncernen

2017

2016

2015

2014

2013

305 581

283 038

267 217

259 838

274 140

Resultat efter avskrivningar

47 875

39 835

44 346

41 061

28 443

Resultat efter finansiella poster

36 770

30 753

35 761

32 742

19 506

Finansnetto

-11 105

-9 082

-8 585

-8 319

-8 937

Balansomslutning

880 414

842 503

835 189

813 291

775 991

Eget kapital

413 991

399 984

382 137

360 470

340 877

Investeringar

66 689

61 866

58 298

50 702

47 934

140

141

232

221

189

Soliditet

47

47

46

44

44

Genomsnittlig skuldränta

3,5

3,2

2,7

2,6

2,8

Avkastning på totalt kapital

6

5

5

5

4

Avkastning på eget kapital efter skatt

7

6

8

7

4

Vinstmarginal före finansiella kostnader

16

14

17

16

11

Rörelsemarginal

16

14

17

16

10

Resultaträkning (tkr)
Nettoomsättning

Balansräkning (tkr)

Nyckeltal (%)
Finansiell balans
Balanslikviditet

Lönsamhet
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Definitioner av nyckeltal
Balanslikviditet

Avkastning på eget kapital efter skatt

Totala omsättningstillgångar i relation till kortfristiga
skulder.

Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonmässig skatt (22,0%) i relation till genomsnittligt
eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Vinstmarginal före finansiella kostnader

Genomsnittlig skuldränta

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till
årets bruttoomsättning (nettoomsättning minus fakturerade punktskatter).

Räntekostnader i relation till genomsnittliga kort- och
långfristiga skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i relation till årets nettoomsättning.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till
genomsnittlig balansomslutning.

Förändring av eget kapital
Moderbolaget
Vid årets ingång

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

30 100

635

11 409

Årets resultat
Vid årets utgång

Koncernen
Vid årets ingång

656
30 100

635

12 065

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget kapital
inkl årets resultat

30 100

635

369 248

Årets resultat
Vid årets utgång

14 008
30 100

635

383 256

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel utgörande:
Balanserade vinster:
Årets vinst:
Till årsstämman förfogande stående medel:

11 409 348,56
655 953,49
12 065 302,05

Disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning:
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12 065 302,05

RESULTATRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)
Not
1

Rörelsens intäkter

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

305 581

283 038

267 356

245 844

7 865

5 587

6 502

4 537

4 987

11 188

5 246

11 430

318 433

299 813

279 104

261 811

−96 198

−96 701

−78 773

−81 637

4,5

−51 267

−43 777

−52 554

−43 342

Personalkostnader

6

−73 036

−69 936

−68 762

−65 431

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

7

−50 057

−49 564

−41 553

−41 094

−270 558

−259 978

−241 642

−231 504

47 875

39 835

37 462

30 307

1 043

762

1 042

761

−12 148

−9 844

−12 148

−9 844

36 770

30 753

26 356

21 224

Koncernbidrag, erhållna

-

-

14 300

8 500

Koncernbidrag, lämnade

−19 000

−8 000

−19 000

−8 000

-

-

−21 000

−21 300

17 770

22 753

656

424

−3 762

−4 906

-

-

14 008

17 847

656

424

Nettoomsättning

2

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3

Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

Summa rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT

9

Resultat från finansiella investeringar

8

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga

10

RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt

ÅRETS RESULTAT

11
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BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)
Not
TILLGÅNGAR

Koncernen

Moderbolaget

1,12,32

2017

2016

2017

2016

13

5 637

6 567

5 637

6 567

5 637

6 567

5 637

6 567

Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

14

108 506

99 229

107 704

98 413

Ledningsnät och andra tekniska anläggningar

15

545 738

531 198

482 608

466 686

Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg

16

28 180

27 971

20 877

19 002

4 294

10 754

4 294

10 754

686 718

669 152

615 483

594 855

Pågående nyanläggning
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

17,18

-

-

48 590

48 590

Andelar i intresseföretag

17,19

572

572

572

572

20

4 393

4 393

4 393

4 393

98

111

98

111

5 063

5 076

53 653

53 666

697 418

680 795

674 773

655 088

5 766

5 543

5 475

5 518

17 154

18 453

17 103

18 409

Fordringar i koncernföretag

5 228

4 869

15 004

8 472

Fordringar Nässjö Kommun

14 310

12 029

13 632

11 537

-

-

-

-

2 642

209

2 642

209

27 929

25 830

23 844

22 221

67 263

61 390

72 225

60 848

109 967

94 775

54 514

44 120

Summa omsättningstillgångar

182 996

161 708

132 214

110 486

SUMMA TILLGÅNGAR

880 414

842 503

806 987

765 574

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Koncernkonto samt kassa och bank

26

Årsredovisning 2017

22

BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

1,12,32

Eget kapital (Moderbolaget)

23,24

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Aktiekapital

-

-

30 100

30 100

Reservfond

-

-

635

635

Summa bundet eget kapital

-

-

30 735

30 735

Balanserat resultat

-

-

11 409

10 986

Årets resultat

-

-

656

424

Summa fritt eget kapital

-

-

12 065

11 410

Summa eget kapital

-

-

42 800

42 145

30 100

30 100

-

-

635

635

-

-

Annat eget kapital inkl årets resultat

383 256

369 249

-

-

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

413 991

399 984

-

-

-

-

405 153

384 153

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Eget kapital (Koncernen)
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar över plan

Avsättningar
Avsättningar

25

11 691

11 976

11 691

11 976

Uppskjuten skatt

26

101 844

98 082

-

-

113 535

110 058

11 691

11 976

Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

27

184 812

184 406

184 812

184 406

Skulder till Nässjö kommun, exploateringslån

28

6 522

6 522

6 522

6 522

Övriga långfristiga skulder

29

31 207

26 915

31 207

26 915

222 541

217 843

222 541

217 843

Skulder till kreditinstitut

45 000

45 406

45 000

45 406

Leverantörsskulder

31 176

22 725

27 912

20 091

Skulder till moderföretag

19 000

8 000

19 000

8 000

97

59

132

100

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Aktuell skatteskuld
Övriga skulder

30

5 550

7 833

4 950

7 325

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

31

29 524

30 595

27 808

28 535

Summa kortfristiga skulder

130 347

114 618

124 802

109 457

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

880 414

842 503

806 987

765 574
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KASSAFLÖDESANALYS, Koncern och Moderbolag (tkr)
Not

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

36 770

30 753

26 356

21 224

49 757

44 884

41 254

36 414

0

0

0

0

86 527

75 637

67 610

57 638

Förändring av varulager

−223

1 684

43

1 656

Förändring av kundfordringar

1 299

16 714

1 076

16 363

−7 172

−20 799

−12 453

−21 048

Förändring av leverantörsskulder

8 451

475

7 821

−111

Förändring av kortfristiga skulder

−3 712

44 000

2 333

44 225

Kassaflöde från den löpande verksamheten

85 170

117 711

66 430

98 723

0

−2 213

0

−2 213

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

−66 689

−59 653

−61 247

−55 984

Kassaflöde från investeringsverksamheten

−66 689

−61 866

−61 247

−58 197

4 698

−55 236

4 698

−55 236

13

−111

13

−111

Erhållet koncernbidrag

-

-

8 500

8 000

Utbetalt koncernbidrag

−8 000

−8 000

−8 000

−8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

−3 289

−63 347

5 211

−55 347

ÅRETS KASSAFLÖDE

15 192

−7 502

10 394

−14 821

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

94 775

102 277

44 120

58 941

109 967

94 775

54 514

44 120

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

33

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.

Båda bolagen i NAV-koncernen har tryggat sina pensionsåtaganden via försäkring, varför några avsättningar för
pensioner ej redovisas i balansräkningen.

Redovisning av koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en
bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen baseras på följande förhållanden:

Företag

Ägare

Säte

Antal aktier

Kapitalandel

Bokfört värde

Nässjö Affärsverk AB

Örnen i Nässjö AB

Nässjö

30 100

100%

30 100 tkr

Nässjö Affärsverk Elnät AB

Nässjö Affärsverk AB

Nässjö

14 000

100%

14 000 tkr

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
gällande rekommendationer innebärande bland annat att
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver ej redovisas
i koncernens resultat- och balansräkning. Obeskattade
reserver delas i koncernbalansräkningen upp i uppskjuten
skatt (22,0 %) och i bundna reserver.

Intressebolaget Norra Smålands Energi AB, vilket till
28 % ägs av Nässjö Affärsverk AB, har ej konsoliderats
i koncernredovisningen med tanke på bolagets ringa
betydelse för koncernens totala ekonomi. Norra Smålands
Energi ABs egna kapital uppgick 2017-12-31 till 3 775 tkr
(3 709 tkr) och resultatet 2017 till 66 tkr (48 tkr).

Koncernredovisningen avseende dotterbolagen har gjorts
enligt den så kallade förvärvsmetoden.

Aktiverat arbete för egen räkning
Posten avser nedlagd arbetstid värderad till direkt lön och
sociala avgifter samt, i förekommande fall, material samt
omkostnadspåslag.

Varulager
Varulagren har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.

Intäkter
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad företaget fått
eller kommer att få in. Det innebär att företaget redovisar
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om
företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anslutningsavgifter intäktsförs vid tidpunkten för anslutningen, dock
bortsett från anslutningsavgifter från VA-monopolet, vars
redovisning förklaras nedan.

Pågående tjänsteuppdrag
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras

eller förbrukas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag,
tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete, och redovisas i posten övriga
fordringar om uppdragen utförs på löpande räkning. Om
uppdragen utförs mot ett på förhand överenskommet pris
redovisas posten i råvaror och förnödenheter samt pågående arbeten för annans räkning.

Redovisning av anläggningsavgifter
från VA-monopolet
Från och med 2014 hanteras anläggningsavgifter som
avser att täcka investering genom att dessa periodiseras
och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivning).

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärden
med avdrag för planenlig avskrivning. Företaget redovisar
internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad
immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättning att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
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Materiella anläggningstillgångar

Utsläppsrätter

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till eventuellt väsentligt restvärde.

Utsläppsrätter är immateriella rättigheter. Till den del
rättigheterna är avsedda att innehas i mer än ett år sker
redovisning under immateriella anläggningstillgångar, i
övriga fall sker redovisning under omsättningstillgångar.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har
skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter
bedömts vara väsentlig. Från och med 2014 har dessa
tillgångar därför delats upp i komponenter vilka skrivs av
separat.

Fordringar och skulder
Kundfordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Osäkra kundfordringar har värderats
utifrån inkassoföretagets pågående inkassoärenden vid
bokslutstillfället. Fordringar äldre än sex månader anses
som osäkra till 100%, en princip som antogs 2010.
Övriga fordringar har upptagits till balansdagens
nominella värden. Skulder har upptagits till balansdagens
nominella värden.

Finansiella instrument
Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas
utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i
kapitel 11 i BFNAR 2012:1. För att uppnå en effektiv
och flexibel hantering av ränterisken används finansiella
derivatinstrument, s.k. ränteswapar. Hanteringen av
dessa sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som
fastställts i gällande finanspolicy. Instrumentet innebär
att räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de
enskilda lånen vilket ger bolaget möjligheter att, när som
helst, förändra räntebindningstiden och därmed anpassa
skuldportföljen efter förändringarna på räntemarknaden.
Ränteswaparna betraktas som ett säkringsinstrument
innebärande att ränteswaparnas anskaffningsvärde aldrig
får överstiga summan av underliggande låneportfölj. Per
bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till
155,0 Mkr (225,0 Mkr).

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den
säkrade posten som överensstämmer med företagets mål
för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den
period för vilken säkringen har identifierats samt att
säkrings-förhållandet och företagets mål för riskhantering
och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är
dokumenterade senast när säkringen ingås.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella
leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
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Anskaffning av utsläppsrätter sker antingen genom köp
eller genom tilldelning. Tilldelade utsläppsrätter erhålls
utan vederlag och redovisas vid anskaffningstidpunkten
till verkligt värde såsom ett statligt bidrag. Rättigheter
som är redovisade bland omsättningstillgångar är
värderade till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Förändringen mellan anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet vid avyttring av utsläppsrätter resultatförs vid avyttringstillfället.

Skulder för överuttag från VA-monopolet
Moderbolagets monopolverksamhet inom vatten lyder
under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten
ska enligt lagen tillämpa självkostnadsprincipen vilket
innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande
för verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna
under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga
kostnaderna uppstår ett ”överuttag”. Ett överuttag kan
nyttjas för täckande av högst tre år gamla underuttag,
fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas
till kunderna inom tre år. Den i VA-särredovisningen
redovisade investeringsfonden är legalt att betrakta som
skulder till kundkollektivet vilket medför att de även ska
redovisas i moderbolaget och koncernen. Under 2014 har
styrelsen beslutat att från och med räkenskapsåret 2014
börja redovisa över- eller underuttag i moderbolag och
koncernen. Investeringsfonden redovisas bland övriga
långfristiga skulder.

Avsättning till deponi
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot
tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen
är säkra eller sannolika till sin förekomst, men oviss till
belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Avsättning till avslutning och återställning av deponi
löses upp vartefter återställningsarbetet utförs.
Av-sättningen omprövas varje balansdag och justeras så
att den återspeglar den aktuella bästa uppskattningen
av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på
balans-dagen. En justering av tidigare redovisade avsättningsbelopp redovisas i resultaträkningen.
Eventuella överskott eller underskott återförs eller
belastar renhållnings-kollektivet genom att kommande
års taxor korrigeras.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER, RESULTATRÄKNING (tkr)
Koncernen
Not 2 Nettoomsättning

  

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Elnät

45 761

44 243

-

-

Värme

124 056

117 696

126 541

119 500

Vatten och avlopp

56 478

50 749

56 478

50 749

Renhållning

25 507

26 414

25 507

26 414

Entreprenadverksamhet

51 850

42 246

52 537

43 121

1 153

763

1 153

763

776

927

5 140

5 297

305 581

283 038

267 356

245 844

2017

2016

2017

2016

Statsbidrag

320

394

320

394

Disponerad och upplöst avsättning,
Boda avfallsanläggning

265

4 679

265

4 679

14

-

14

-

Tilldelade utsläppsrätter

1 218

1 159

1 218

1 159

Försäkringsersättning

1 805

3 729

1 805

3 729

Övrigt

1 364

1 227

1 623

1 469

Summa

4 987

11 188

5 246

11 430

Not 4 Arvode till revisorer

2017

2016

2017

2016

95

78

80

64

-

-

-

-

95

78

80

64

Vattenkraft
Övrig verksamhet
Summa

Not 3 Övriga intäkter

Realisationsvinst

Deloitte AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Summa

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

Not 5 Leasing

2017

2016

2017

2016

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till 1 397 tkr för moderbolaget och 1 632 tkr för koncernen.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år

782

1 097

720

862

Senare än ett år men inom fem år

713

322

672

244

1 495

1 419

1 392

1 106

Summa
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Not 6 Personalkostnader

  Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Kvinnor

21

18

21

18

Män

96

90

89

84

Summa

117

108

110

102

2 079

1 988

2 031

1 946

Löner och ersättningar, övrig personal

47 128

44 824

44 297

41 722

Sociala avgifter, Styrelse, vVD och VD

1 279

1 510

1 265

1 510

632

917

632

917

19 565

18 936

18 385

17 739

Därav pensionskostnader

4 837

5 086

4 550

4 859

Övriga personalkostnader (utbildning, företagshälsovård m.m.)

2 985

2 678

2 784

2 514

73 036

69 936

68 762

65 431

Medelantal anställda

Personalkostnader
Löner, ersättningar och förmåner, Styrelse, vVD och
VD

Därav pensionskostnader
Sociala avgifter, övrig personal

Summa

Avgångsvederlag m.m.
Vid uppsägning av VD från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader samt en engångsersättning motsvarande sex månadslöner. Enligt anställningsavtalet gäller tre månaders uppsägningstid från VDs sida.
Antal ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen uppgår till nitton personer. Av dessa är tre kvinnor. Företagsledningen,
dvs ledningsgruppen, består av åtta personer. Av dessa är en kvinnor.

Not 7 Avskrivningar av anläggningstillgångar
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar av byggnader och markanläggningar
Avskrivningar av ledningsnät och tekniska
anläggningar
Avskrivningar av inventarier, transportmedel,
maskiner och verktyg
Summa

2017

2016

2017

2016

930

894

930

894

5 930

5 387

5 916

5 373

35 921

35 425

30 132

29 758

7 276

7 858

4 576

5 069

50 057

49 564

41 553

41 094

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas historiska anskaffningsvärden samt på dess beräknade nyttjandeperioder. Årliga värdeminskningsavdrag har tillämpats enligt följande:
Immateriella anläggningstillgångar

20 %

Byggnader

2-7 %

Markanläggningar
Övriga tillgångar

5%
3-20 %

Inventarier med ett anskaffningsvärde understigande 20 000 kr aktiveras ej.
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Not 8 Resultat från finansiella investeringar

  Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

57

38

56

37

Utdelning på aktieinnehav

816

721

816

721

Övriga finansiella intäkter

170

3

170

3

1 043

762

1 042

761

7 092

7 254

7 092

7 254

919

919

919

919

4 137

1 671

4 137

1 671

12 148

9 844

12 148

9 844

Finansiella intäkter
Ränta kundfordringar

Summa

Finansiella kostnader
Ränta långfristiga lån
Borgensavgift, Nässjö kommun
Realiserat swap-resultat
Summa

Not 9 Koncerninterna transaktioner
Mellan Nässjö Affärsverk AB och dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB har följande
försäljning förekommit under året:
Inköp från NAV Elnät AB 3 235 tkr (2% av rörelsekostnad exkl. avskrivning)
Försäljning till NAV Elnät AB 7 259 tkr (3% av nettoomsättning)
Transaktioner i koncernen har baserats på självkostnadsprissättning varför några internvinster ej har förekommit.

Not 10 Bokslutsdispositioner

2017

2016

2017

2016

Avskrivning utöver plan

-

-

21 000

21 300

Summa

-

-

21 000

21 300

Not 11 Skatt

2017

2016

2017

2016

Uppskjuten skatt

3 762

4 906

-

-

Summa

3 762

4 906

-

-

Redovisat resultat före skatt

17 770

22 753

656

424

Skatt enligt gällande skattesats (22%)

−3 909

−5 006

−144

−93

Övriga ej avdragsgilla kostnader

−70

−59

−59

−56

Ej skattepliktiga intäkter

217

159

217

159

-

-

−14

−10

−3 762

−4 906

0

0

Under året utnyttjade underskottsavdrag
Redovisad skattekostnad

Uppskjuten skattefordran, avseende underskottsavdrag och skillnad mellan bokförings- och skattemässiga avskrivningar, bedöms ej som väsentlig till belopp samt bedöms inte utnyttjas inom nära framtid
och redovisas därför ej i balansräkningen.

Not 12 Uppgift om moderföretag
Namn

Org.nr

Örnen i Nässjö AB

556620-9010

Säte
Nässjö
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar

2017

2016

2017

2016

10 081

4 054

10 081

4 054

Inköp under året

-

6 027

-

6 027

Försäljning/utrangering/omklassificering under året

-

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 081

10 081

10 081

10 081

Ingående avskrivningar

−3 514

−2 620

−3 514

−2 620

-

-

-

-

−930

−894

−930

−894

−4 444

−3 514

−4 444

−3 514

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

5 637

6 567

5 637

6 567

Not 14 Byggnader och mark

2017

2016

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

155 131

153 613

154 120

152 602

Inköp under året

15 206

1 518

15 206

1 518

-

-

-

-

170 337

155 131

169 326

154 120

−55 902

−50 516

−55 707

−50 334

-

-

-

-

−5 930

−5 386

−5 916

−5 373

Utgående ackumulerade avskrivningar

−61 832

−55 902

−61 623

−55 707

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

108 506

99 229

107 704

98 413

2017

2016

2017

2016

1 036 267

975 053

864 863

806 584

50 460

61 214

46 052

58 279

-

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 086 727

1 036 267

910 915

864 863

Ingående avskrivningar

−505 069

−469 645

−398 177

−368 419

-

-

-

-

−35 921

−35 424

−30 132

−29 758

−540 990

−505 069

−428 309

−398 177

545 738

531 198

482 608

466 686

2017

2016

2017

2016

118 129

115 105

82 229

79 939

7 485

3 024

6 450

2 290

-

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

125 614

118 129

88 679

82 229

Ingående avskrivningar

−90 158

−82 299

−63 227

−58 157

-

-

-

-

−7 277

−7 859

−4 576

−5 070

−97 435

−90 158

−67 803

−63 227

28 180

27 971

20 877

19 002

Ingående anskaffningsvärde

Försäljning/utrangering/omklassificering under året
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Försäljning/utrangering/omklassificering under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering/omklassificering under året
Årets avskrivningar

Not 15 Ledningsnät och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp under året
Försäljning/utrangering/omklassificering under året

Försäljning/utrangering/omklassificering under året
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

Not 16 Inventarier, transportmedel, maskiner
och verktyg
Ingående anskaffningsvärde
Inköp under året
Försäljning/utrangering/omklassificering under året

Försäljning/utrangering/omklassificering under året
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
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  Moderbolaget

Not 17 Uppgifter om aktier och andelar i dotter- och intressebolag
Företag

Organisationsnummer Säte

Aktier, st

Kapitalandel

Aktiekapital

14 000

100%

14 000 000

Aktier, st

Kapitalandel

Bokfört värde

840

28%

95 699

Dotterföretag till Nässjö Affärsverk AB
Nässjö Affärsverk Elnät AB

556526-1459

Nässjö

Företag

Organisationsnummer Säte

Intresseföretag till Nässjö Affärsverk AB
Norra Smålands Energi AB

556190-7980

Not 18 Andelar i koncernföretag

Nässjö

2017

2016

2017

2016

Nässjö Affärsverk Elnät AB

-

-

48 590

48 590

Summa

-

-

48 590

48 590

Not 19 Andelar i intresseföretag

2017

2016

2017

2016

96

96

96

96

Aktieägarlån, Norra Smålands Energi AB

476

476

476

476

Summa

572

572

572

572

2017

2016

2017

2016

15

15

15

15

4 325

4 325

4 325

4 325

53

53

53

53

Summa

4 393

4 393

4 393

4 393

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017

2016

2017

2016

Upplupna försäljningsintäkter

24 817

18 747

20 805

19 773

Övriga förutbetalda kostnader

3 112

2 839

3 039

2 448

27 929

25 830

23 844

22 221

Norra Smålands Energi AB (värdering enligt not 19)

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andel i VÄRMEK, 33 andelar
Bixia AB, 30 200 aktier
Bixia ProWin AB, 52 602 aktier

Summa

Not 22 Koncernkonto
Koncernen ingår i Nässjö kommuns finansiella koncernkonto. Beviljad limit på den däri ingående
checkräkningskrediten uppgår till 20 Mkr.
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Not 23 Antal aktier och kvotvärde
Nässjö Affärsverk AB
Antal A-aktier

    Koncernen

  Moderbolaget

Antal aktier

Kvotvärde

30100

1000

Not 24 Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst:
Årets vinst:

disponeras så att
i ny räkning överföres:

Not 25 Avsättningar

11 409 348,56
655 953,49
12 065 302,05

12 065 302,05

2017

2016

2017

2016

11 976

16 656

11 976

16 656

Disponerat

−285

−665

−285

−665

Upplöst del

-

−4 015

-

−4 015

11 691

11 976

11 691

11 976

2017

2016

2017

2016

Ackumulerade överavskrivningar

101 844

98 082

-

-

Summa

101 844

98 082

0

0

Posten avser avsättning till återställning av deponi
Ingående behållning

Utgående behållning

Not 26 Uppskjuten skatteskuld
Obeskattade reserver

Not 27 Skulder till kreditinstitut
Av utgående total skuld per 2017-12-31 förfaller 229,8 Mkr (229,8 Mkr) till betalning tidigare än 5 år
efter balansdagen. Samtliga lån är upptagna med borgen av Nässjö kommun som säkerhet. Borgensavgift
betalas till Nässjö kommun fr.o.m 2012.
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Not 28 Skulder till Nässjö kommun, exploateringslån
Posten avser ränte- och amorteringsfria lån upptagna hos Nässjö kommun. Lånen finansierar NAVs investeringar i
kommunala exploateringsområden vilka ännu ej har finansierats via anslutningsavgifter.

Not 29 Övriga långfristiga skulder

2017

2016

2017

2016

Investeringsfond (VA)

31 207

26 915

31 207

26 915

Summa

31 207

26 915

31 207

26 915

Not 30 Övriga skulder

2017

2016

2017

2016

Källskatt

1 187

1 073

1 116

1 018

Mervärdesskatt

2 754

4 103

2 305

3 713

218

351

218

351

1 295

1 181

1 215

1 118

96

1 125

96

1 125

Summa

5 550

7 833

4 950

7 325

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

2017

2016

2017

2016

842

836

797

792

Upplupna kostnader, semesterlöner och okompenserad övertid

2 679

2 663

2 537

2 522

Upplupna räntekostnader

1 769

2 699

1 769

2 699

17 225

15 397

17 225

15 397

Övrigt

7 009

9 000

5 480

7 125

Summa

29 524

30 595

27 808

28 535

Not 32 Ansvarsförbindelser och eventualförpliktelser

2017

2016

2017

2016

Ansvarsförbindelser

8 558

8 558

8 558

8 558

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Inga

Inga

2017

2016

2017

2016

50 057

49 564

41 553

41 094

−14

-

−14

-

−285

−4 680

−285

−4 680

49 757

44 884

41 254

36 414

Energiskatt
Lagstadgade sociala avgifter
Övrigt

Upplupna sociala avgifter

Förutbetalda anläggningsavgifter (VA)

Posten avser borgen avseende Bixia ProWin AB.
Nässjö Affärsverk ABs åtagande står i proportion till ägarandelen i bolaget.

Not 33 Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Avskrivningar
Realisationsvinster vid försäljning av tillgångar
Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar (disponerat)
Summa
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