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 “Den samlade kunskapskraften 
här är enorm. Och kunderna har 
insett att sättet som vi jobbar på 
verkligen löser deras problem.”
Klas Liljegren, VD
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Antal anställda: 38 
Vision: Vi har de nöjdaste kunderna, 
sekund för sekund, år efter år
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Modity stod  
stadigt när  

marknaden  
gungade

Det var ett speciellt år för många energibolag. 
På en redan komplex marknad fick vi den torraste 
sommaren i mannaminne och en orolig prisbild. 
Det var klimat debatt och en rasande snabb teknisk 
utveckling. Men Modity stod på stadigare ben än 
någonsin och växte på ett sätt som får VD:n Klas 
Liljegren att summera året som exceptionellt. 
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 D
ebatten om klimatförändringarna tog 
fart med den torra sommaren och 
skogsbränderna som rasade. Digitali-
sering, artificiell intelligens och robo-

tisering. Kommande aviserade förändringar som 
kommer att påverka branschen. Priserna fluktuerade 
mer än vanligt. 2018 var ett omtumlande år för en hel 
bransch – men Modity kom ur varje sväng starkare 
än tidigare. 

– Kompetensen i Modity är ju basen. Det är den som 
ger oss framgång. Det finns så otroligt mycket hjärn-
kraft och energierfarenhet inom de här vägg arna. 
Den samlade kunskapskraften är enorm och kun-
derna har insett att sättet som vi jobbar på verkligen 
löser deras problem. Men med det sagt – 2018 var 
ett år när precis allting gick vår väg. 
  2018 var ett år när Modity växte. Affären med 
 Telge Energi var den enskilt största affären. Telge 

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter till dialog med våra kunder. Under 
2018 startade vi upp projektet att bygga en helt ny webbaserad kundpor-
tal. Alla våra många olika typer av kunder ska på sikt kunna hitta sin data 
på ett och samma ställe, från produktionsinformation till fakturaunderlag 
till prognosdata. Portalen blir en gemensam mötesplats som kommer att 
förenkla både för kunderna och oss själva. 
 Under 2018 har vi också fortsatt miljöarbetet i linje med vår ISO 14001- 
certifiering. Certifieringen är en bekräftelse på det vi gjort bra, och ett 
verktyg som hjälper oss att ständigt bli bättre framöver. Men Moditys 
direkta miljöpåverkan är relativt liten. Vi gör mest nytta genom att hjälpa 
våra kunder att vara hållbara, och genom att vi arbetar för att möjliggöra 
en ökad andel förnybar energi, som vind- och solkraft och biogas. 

Susanne Kolmert, 
projektledare, om 
färdriktning mitt i en 
omställning: 
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valde Modity som leverantör tack vare djup erfarenhet 
av riskhantering och krafthandel och transparent pris-
sättning. Klas Liljegren säger att avtalet är ett kvitto 
på Moditys starka ställning.
 – Inte bara på grund av Telges storlek utan också 
på grund av deras renommé. Det är en kund med 
höga krav som länge arbetat idogt med att öka 
andelen förnybar energi på marknaden och bromsa 
klimatförändringarna. Vi ser fram emot att utveckla 
vårt partnerskap tillsammans. 
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 M oditys långsiktiga lagarbete 
med strategiska energi-
bolagskunder bidrog till 
ett lyckat 2018, men även 

viktiga vindaffärer och framgången med 
biogasen hade stor inverkan. 
 Klas Liljegren återkommer till kompeten-
sen och erfarenheten hos Modity:
 –Vi är faktiskt som allra bäst när terräng-

Ia Hedenström, HR-
ansvarig, om att hantera 
personalfrågor på ett 
kunskapsföretag:

Vi är inte så många, 43 personer totalt. Men Modity har en ovanligt 
hög andel högutbildade seniora medarbetare. Modity är ett ganska 
ungt företag men våra medarbetare har sett avregleringar och 
förändringar, kriser såväl som goda tider, och vet hur man lotsar 
kunderna säkert genom en tidvis skakig värld. Det är en ambitiös, 
ibland krävande miljö med engagerade, högpresterande specialis-
ter. Därför jobbar vi väldigt medvetet med långsiktig hållbarhet även 
internt. Vi gör det enklare för våra kunder, men att underlätta och 
göra arbetsvardagen så enkel som möjligt för varandra är också 
viktigt. Så att allt driv och engagemang får komma till sin rätt.
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en är som svårast. Det finns ett lugn, en professiona-
lism och en prestigelöshet när det bränner till. Den 
har ju återigen att göra med kompetens, erfarenhet 
och engagemang. 
 2018 kom som sagt med flera utmaningar. En 
kallas för volatilitet, ett begrepp som beskriver hur 
priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. 
 – Det var oroligt på marknaden, priset svängde 
och Nordens största privathandlare gjorde en om-

skakande konkurs. Det hör till saken att vår bransch 
är komplex redan i grunden. Men här tycker jag att 
vår styrka blev än tydligare. Vi jobbar ju med att göra 
det enkelt för våra kunder, som är företag där energi-
affären har stor betydelse, så att de kan koncentrera 
sig på sin kärnverksamhet. I osäkra tider blir enkel-
heten och tryggheten än mer betydelsefull. 
 

Pernilla Ademar, portfölj-
förvaltare, om årets mest 
uppmärksammade affärer: 

2018 var det ovanligt roligt att arbeta på Modity. Genom samspelt lagarbete 
fick vi in Telge Energi som kund. Alla delar av Modity involveras när vi gör 
den här typen av affärer, det är ett exempel på när vi visar hela bredden av 
Moditys kompetens. Telge Energi är ett av landets största energibolag och 
har ett väldigt starkt hållbarhetsfokus, så därför är vi extra stolta över att just 
Telge väljer Modity. Vi har lyckats bra även på vindsidan under 2018, vilket vi 
är mycket glada för. En ökad andel vindkraft i Sverige bidrar till att bygga ett 
hållbart samhälle.
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Anders Johansson, 
affärsområde gas, om ett 
spännande år för biogas:
Vi hjälper bland annat företag med omställningen från naturgas till 
biogas. Det är en viktig pusselbit för att bygga ett mer hållbart samhälle, 
så vi är extra glada över att 2018 blev ett så bra år för biogasen. Viktiga 
kunder gav oss förnyat förtroende, vi skrev avtal med företag som har ett 
starkt hållbarhets engagemang. Det är tydliga kvitton på att det vi gör är 
uppskattat och rätt i tiden.
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 N
ya utmaningar väntar runt hörnet. Den pågå-
ende digitaliseringen är ju högaktuell för alla 
verksamheter. Aktörer på energimarknaden 
behöver förbereda sig för införandet av elmark-

nadshubben och den elhandlarcentriska modellen, vilka 
innebär stora förändringar för många av Moditys kunder. 
Klas Liljegren säger att Modity står väl rustat. 
 – Modity är ett ungt företag men med en lång erfarenhet 
genom alla kompetenta medarbetare. Vi är snabba på att 
anpassa oss och ta tillvara på möjligheter, och vi bygger för 
att fortsätta kunna hjälpa våra kunder med nya utmaningar 
i framtiden. Nu har vi några av de största och mest profes-
sionella kunderna i landet. Ju duktigare kund du har, desto 
lättare är det att vara rapp själv. 
 – Vi lyssnar på kunderna och så utvecklar vi lösningar 
tillsammans. En fördel för oss är vi sitter allihop på ett ställe. 
Det är ett enda golv. Det är bara att ropa. Korta avstånd 
innebär att det är en snabb väg till beslut. Rätt kompetens 
innebär att det blir bättre beslut. 
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Miljö och 
hållbarhet
Modity arbetar för  
en hållbar samhällsutveckling
För ett företag i energibranschen är det viktigt att 
ta ansvar för allas vår gemensamma utveckling. 
Modity arbetar med hållbarhet både direkt i vår egen 
verksamhet, och indirekt genom våra kunder och 
leverantörer. 
 Modity är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ar-
betar kontinuerligt med utveckling och förbättring av 
miljöarbetet. Den direkta miljö- och klimatpåverkan 
från Moditys verksamhet är liten, eftersom Modity är 
en oberoende handlare av el och gas utan egen pro-
duktion. Störst påverkan kommer från medarbetar-
nas resor. Modity har kunder från Trelleborg i söder 
till Boden i norr, och tjänsteresor har gett upphov till 
utsläpp av cirka 55 ton koldioxidekvivalenter under 
2018. Dessa utsläpp kompenseras genom inköp av 
utsläppsrätter. Vi ställer krav på våra leverantörer av 
energi, IT och städning, och exempelvis är kontors-
elen 100 % förnybar.

Genom att hjälpa våra kunder att vara hållbara kan 
vi ha betydligt större påverkan än genom vår direkta 
verksamhet. Under 2018 har vi ökat volymen bio-
gas, som nu uppgår till en knapp fjärdedel av totala 
gasvolymen. Genom handel med elcertifikat, ur-
sprungsgarantier och utsläppsrätter stödjer vi dessa 
marknader så att de fyller sin avsedda funktion 
– att minska utsläpp och öka andelen förnybar el. 
De PPA:er (Power Purchase Agreement) som Modity 
erbjuder vindkraftsbolagen är ett sätt att möjlig-
göra för en ökande andel förnybar elproduktion i det 
nordiska elsystemet. Målet är att öka andelen sol- 
och vindkraft i portföljen.
 Medarbetarna är Moditys viktigaste resurs. Modity 
ska vara en välkomnande och öppen arbetsplats där 
medarbetarna får möjlighet att utvecklas. Vi strävar 
efter att ha bästa tänkbara fysiska arbetsmiljö och 
kontinuerlig förbättring av den organisatoriska och 
sociala miljön. Sjukfrånvaron är låg. Självklart tar vi 
tydligt avstånd från, och arbetar aktivt mot, alla typer 
av kränkningar och kränkande särbehandling samt 
diskriminering. Vi arbetar även för att skapa dyna-
miska effekter med ökad jämställdhet och mångfald. 
Som julgåva 2018 skänkte Modity ett belopp till 
Musikhjälpen, som fanns på plats i Lund och hade 
temat ”Alla har rätt att funka olika”.
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Modity ägs av medborgarna. I utbyte mot förtroen-
det vi har fått för att driva vår verksamhet lämnar vi 
ett positivt resultat tillbaka, till gagn för samhällets 
utveckling. Förtroende är förtjänat och måste upp-
rätthållas varje dag. Nolltolerans mot korruption och 
varje form av oegentlighet är en självklarhet, liksom 
att vi aktivt arbetar för att fånga upp nya lagkrav. 
Regelefterlevnad är högt prioriterat på Modity.
Modity värdesätter transparens och vi ser positivt 
på när våra kunder och potentiella kunder genomför 
korrekta och jämförbara upphandlingar. Vi vill vara 
föregångare och redovisar vår prissättning öppet. 
Detta är bra för konkurrensen, och därmed bra för 
kunderna och samhället.
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Förvaltnings-
berättelse 
Modity Energy Trading AB med säte i Lund ägs till 
lika delar av Kraftringen Energi AB (publ) (556100-
9852, Lund) och Öresundskraft AB (556089-7851, 
Helsingborg). Kraftringen Energi AB (publ) ägs av 
holdingbolaget Kraftringen AB (556527-9758, Lund) 
som i sin tur ägs av kommunerna Lund (82,4 %), 
Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %). 
 Öresundskraft AB ägs av Helsingborg Energi  Holding 
AB (556520-3089, Helsingborg) som i sin tur ägs av 
Helsingborgs Stad (100 %) via Helsingborgs Stads 
Förvaltning AB (556007-4634, Helsingborg).
 Bolaget bedriver handel med energi och närlig-
gande råvaror samt därmed förenlig verksamhet så 
som portföljförvaltning och balansansvar på el och 
gas. Vi är även mycket aktiva på marknaderna för 
miljövärden.

Ägarna har för bolagets räkning ingått borgen 
uppgående till 1,2 miljarder vilket garanterar Moditys 
finansiering. Ägarna lovar även att genom kapitalin-
sats, betalningsutfästelse eller avstående av fordran, 
svara för bolagets egna kapital. 
 Modity är ett av Sveriges ledande energihandels-
bolag. Med vår spetskompetens, transparens och 
närvaro stödjer vi många av Sveriges största och 
mest professionella energikunder. I långsiktiga förtro-
endefulla samarbeten ger vi energibolag, producenter 
och större slutförbrukare en enklare vardag så att de 
kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 
 Bolaget har fortsatt att växa och omsättningen har 
ökat kraftigt under året, både drivet av ren volym-
tillväxt men också av prisökningar på marknaden. 
Lönsamheten har varit väldigt god och det underlig-
gande resultatet är det högsta i bolagets historia.

tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 4 919 461 2 927 416 2 483 613 2 011 129 2 203 118
Rörelsemarginal 2 % 1 % 0 % 1 % 0 %
Balansomslutning 1 362 315 755 517 684 506 856 174 730 467
Avkastning på sysselsattkapital 24 % 9 % 2 % 9 % 6 %
Avkastning på eget kapital 63 % 33 % 1 % 28 % 15 %
Soliditet 9,1 % 10,2 % 8,9 % 8,8 % 9,3 %
Definitioner: se not 23

Ekonomisk översikt
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Förslag till disposition beträffande 
bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt 
eget kapital, kronor 103 895 020, disponeras 
enligt följande:
Balanseras i ny räkning 103 890 020 kr

Summa 103 890 020 kr

Riskexponering och  
finansiella instrument
Modity är genom sin verksamhet exponerad för olika 
slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses 
fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till 
följd av förändringar i energipriser (främst gas och el) 
och valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Verk-
samhetens risk- och finanspolicy beslutas av styrel-
sen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i 
form av riskmandat och limiter för alla finansiella ris-
ker i energi-, valuta-, räntemarknader. Se vidare under 
redovisningsprinciper för den redovisningstekniska 
hanteringen av finansiella derivat i Bolaget. 
 Företaget har en självständig riskkontroll direkt 
underställd VD som ansvarar för företagets hantering 
och kontroll av risker.

Förväntningar avseende  
den framtida utvecklingen 
Modity Energy Trading är inne i en intensiv period 
av framtidssatsningar inom bland annat digitalise-
ring som kommer att prägla även det närmaste året. 
Vi räknar samtidigt med en fortsatt ökning baserat 
på en volymtillväxt i den underliggande affären. 
Det underliggande resultatet är fortsatt starkt.

Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapporten för perioden 2018-01-01 till 
2018-12-31 upprättas som en separarat handling och 
kommer offentliggöras på bolagets hemsida. 
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Belopp i tkr Not
2018-01-01 

– 2018-12-31
2017-01-01 

– 2017-12-31

Nettoomsättning 2 4 919 461 2 927 416
Övriga rörelseintäkter 3 6 192 4 500

4 925 653 2 931 916
Rörelsens kostnader
Handelsvaror −4 753 587 −2 817 139
Övriga externa kostnader 4, 5 −42 539 −40 285
Personalkostnader 6 −46 085 −45 657
Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 7 −1 776 −1 683
Övriga rörelsekostnader −5 730 −4 613
Rörelseresultat 75 937 22 538

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 9 998 3 104
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 −22 127 −2 852
Resultat efter finansiella poster 63 808 22 791

Resultat före skatt 63 808 22 791

Skatt på årets resultat 10 −17 190 −6 388
Årets resultat 46 618 16 402

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram och liknande 
arbeten 11 1 425 2 301

1 425 2 301

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 0 0
Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 150 1 050

150 1 050

Summa anläggningstillgångar 1 575 3 351

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 297 979 250 791
Skattefordringar – 1 543
Finansiella instrument som innehas för handel 14 416 293 218 897
Övriga fordringar 178 408 18 096
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 432 884 243 999

1 325 564 733 326

Kassa och bank 16 35 176 18 841
Summa omsättningstillgångar 1 360 740 752 166
Summa tillgångar 1 362 315 755 517

Balansräkning

Resultaträkning



17

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital 17
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 000 20 000
Reservfond 20 20

20 020 20 020

Fritt eget kapital
Överkursfond 19 000 19 000
Balanserad vinst eller förlust 38 272 21 869
Årets resultat 46 618 16 402

103 890 57 271

123 910 77 291

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 18 294 780 231 981
Leverantörsskulder 192 970 57 462
Finansiella instrument som innehas för handel 14 146 349 165 345
Aktuella skatteskulder 9 627 –
Övriga skulder 156 434 34 465
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 438 245 188 973

1 238 405 678 226
Summa eget kapital och skulder 1 362 315 755 517

Aktiekapital
Bundna  
reserver

Fria  
reserver

Vid årets början 20 000 20 57 271
Utdelning
Årets resultat 46 618
Vid årets slut 20 000 20 103 890

Balansräkning

Rapport över förändringar i eget kapital
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Belopp i tkr Not
2018-01-01 

– 2018-12-31
2017-01-01 

– 2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 63 808 22 791
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 20 −216 840 99 443

−153 032 122 234

Betald skatt −6 020 1 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital −159 052 123 298

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (−) / Minskning (+) av rörelsefordringar −396 385 −153 675
Ökning (+) / Minskning (−) av rörelseskulder 508 973 37 052
Kassaflöde från den löpande verksamheten -46 464 6 676

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – −1 438
Kassaflöde från investeringsverksamheten – −1 438

Finansieringsverksamheten
Förändring av checkkredit 62 799 6 595
Betald utdelning – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 799 6 595

Årets kassaflöde 16 335 11 832
Likvida medel vid årets början 18 840 7 008
Likvida medel vid årets slut 35 175 18 840

Kassaflödesanalys
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Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmän-
na råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). 

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förut-
om inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet. 

Immateriella tillgångar 

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av 
företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förvän-
tade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resul-
taträkningen.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 
leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationell 
leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och 
underhåll, redovisas som kostnad linjärt över lea-
singperioden. 

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde  
minskat med eventuell nedskrivning.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inku-
ransrisk 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.

Fortsättning ➝

Följande avskrivningstider tillämpas: Nyttjandeperiod 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år 
Dataprogram 5 år 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 år

Noter med redovisnings principer 
och boksluts kommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1
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Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 12 (Finansiella instrument värderade 
enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen) i 
BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande  
från balansräkningen 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp 
i balansräkningen när företaget blir part i instru-
mentets 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 företaget inte längre har 
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade 
förpliktelsen fullgjorts eller upphört. Avistaköp och 
avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen.

Klassificering och värdering 

Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i 
olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i 
BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingska-
tegorier ligger till grund för hur de finansiella instru-
menten ska värderas och hur värdeförändringar ska 
redovisas. För finansiella instrument som är noterade 
på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med 
utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader 
(t ex courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt 
instrument betraktas som noterat på en aktiv mark-
nad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga 
på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorga-
nisation eller tilltillsynsmyndighet och dessa priser 
representerar faktiska och regelbundet förekomman-
de marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. 
Derivat värderas till verkligt värde över resultatet. Om 
marknaden för finansiella instrument inte är aktiv, 
så tar företaget fram det verkliga värdet genom att 

använda en värderingsteknik. De värderingstekni-
kerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på 
marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter 
används i så låg grad som möjligt. Bolaget använ-
der olika metoder och förutsättningarna baseras 
på existerande marknadsförhållande vid respektive 
balansdag. 

(I) Finansiella tillgångar som innehas för handel 

Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till 
verkligt värde och värdeförändringar redovisas i 
resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med po-
sitivt verkligt värde med undantag för derivat som är 
ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.

(II) Investeringar som hålls till förfall 

Investeringar som hålls till förfall är finansiella 
tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper 
med fasta eller fastställbara betalningar och fast-
ställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt 
och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna 
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.

(III) Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar som har fastställda eller fastställbara be-
talningar, men som inte är derivat. Dessa tillgångar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet 
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund-
fordringar redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.

(IV) Finansiella tillgångar som kan säljas 

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår 
finansiella tillgångar som inte klassificerats i nå-
gon annan kategori eller finansiella tillgångar som 
företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. 
Innehav av aktier och andelar som inte redovisas 
som dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt 
styrda företag redovisas här. Företaget har valt att 
redovisa periodens förändring i verkligt värde i resul-
taträkningen.
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(V) Finansiella skulder som innehas för handel 

Finansiella skulder i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i 
resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med nega-
tivt verkligt värde med undantag för derivat som är ett 
identifierat och effektivt säkringsinstrument.

(VI) Övriga finansiella skulder 

Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörs-
skulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas 
till upplupet anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
Planer för ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras som avgiftsbestämda. 
 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda 
avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings-
företag, och 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 har betalats och den 
kapitalavkastning som avgifterna ger. 
 Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas 
som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Skatt
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 räkenskaps-
år till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skatteplikt-
iga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran 
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och 

för möjligheten att i framtiden använda skattemäs-
siga underskottsavdrag. Värderingen baseras på 
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång 
eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. 
Beloppen baseras på de skattesatser och skattereg-
ler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats. 

Redovisning av intäkter
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget 
redovisar därför inkomst till nominellt värde (faktura-
belopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel 
direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovi-
sas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de vä-
sentliga risker och förmåner som är förknippade med 
varornas ägande har överförts till köparen, bolaget 
behåller inte något engagemang i den löpande för-
valtningen och utövar inte heller någon reell kontroll 
över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer 
att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit 
eller som förväntas uppkomma till följd av transaktio-
nen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fodringar och skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefodringar och rörelseskulder redovisas i 
rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster 
på finansiella fodringar och skulder redovisas som 
finansiella poster.
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2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Nettoomsättning per rörelsegren
Elhandel 4 133 814 2 488 041
Gashandel 785 647 439 375

4 919 461 2 927 416
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 4 889 542 2 877 528
Danmark 200 30 847

Finland 29 719 19 041
4 919 461 2 927 416

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren  
 och geografisk marknad 

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Medelantalet anställda

Sverige 32 32
Varav män 70 % 70 %

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Könsfördelning i  
företagsledningen

2018-12-31 
Andel kvinnor

2017-12-31 
Andel kvinnor

Styrelsen 20 % 20 %
Övriga ledande befattningshavare 14 % 0 %

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Styrelse och VD 2 032 1 932
(varav tantiem o.d.) (–) (–)
Övriga anställda 25 293 26 295
(varav tantiem o.d.) (1 199) (592)
Summa 27 325 28 227
Sociala kostnader 15 367 15 690
(varav pensionskostnader) (5 154) (5 270)

Av företagets pensionskostnader avser 417 (426) gruppen styrelse och VD. 

Avgångsvederlag 
Bolagets VD har en uppsägningstid på tolv månader från bolagets sida 
och sex månader från VD:s sida. 

Not 6 Anställda, personalkostnader och  
 arvoden till styrelse

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Kursvinster på fordringar/skulder  
av rörelsekaraktär 6 192 4 500

6 192 4 500

Not 3 Övriga rörelseintäkter

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

EY 
Revisionsuppdrag 537 422
Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget – 200

537 622

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga uppgifter 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. 

I uppgifter enligt ovan ingår ej allmän energiskatt. Denna uppgår för 
bolaget till 28 694 tkr (53 593 tkr).

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke-
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år −1 730 −1 364
Mellan ett och fem år −2 739 −114
Senare än fem år – –

−4 469 −1 478
Räkenskapsårets kostnadsförda  
leasingavgifter 2018 2017

−1 517 −1 346

Not 5 Operationell leasing
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2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
o likn −876 −783
Förbättringsutgifter på annans fastighet −900 −900

−1 776 −1 683

Not 7 Avskrivningar av materiella och immateriella  
 anläggningstillgångar

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 6 381 4 943
Nyanskaffningar – 1 438
Omklassificeringar – –

6 381 6 381

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början −4 080 −3 297
Årets avskrivning enligt plan −876 −783

−4 956 −4 080

Redovisat värde vid periodens slut 1 425 2 301

Not 11 Balanserade utgifter för datorprogram  
 och liknande arbeten

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Ränteintäkter 3 257 2 115
Valutakursvinst 6 741 989

9 998 3 104

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Räntekostnader −13 164 −645
Valutakursförlust −6 960 −2 206
Övrigt −2 003 −1

−22 127 −2 852

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 63 808 22 791

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % −14 038 22,0 % −5 014
Ej avdragsgilla kostnader 5,5 % −3 526 5,9 % −1 350
Skattemässiga avskrivningar  
på förbättringsutgifter 22,0 % 30 22,0 % –

Skatt hänförlig till tidigare år −0,5 % 344 0,0 % −24
Redovisad effektiv skatt 49,0 % −17 190 18,1 % −6 388

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Aktuell skattekostnad −17 190 −6 388
Uppskjuten skatt – –

−17 190 −6 388

Not 10 Skatt på årets resultat
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2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Vid årets början 2 700 2 700
Nyanskaffningar – –

2 700 2 700

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början −1 650 −750
Årets avskrivning enligt plan på anskaff-
ningsvärden −900 −900

−2 550 −1 650

Redovisat värde vid periodens slut 150 1 050

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Löptidsöversikt

per 2018-12-31 <1 år 2–5 år >5 år Totalt

Tillgångar
Derivat 360 583 55 654 55 416 292
Summa 360 583 55 654 55 416 292

Skulder
Derivat 110 383 35 515 451 146 349
Summa 110 383 35 515 451 146 349

per 2017-12-31 <1 år 2–5 år >5 år Totalt

Tillgångar
Derivat 153 783 64 730 384 218 897
Summa 153 783 64 730 384 218 897

Skulder
Derivat 104 743 59 427 1 175 165 345
Summa 104 743 59 427 1 175 165 345

Not 14 Finansiella instrument och riskhantering För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms 
verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t ex courtage) vid 
anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på 
en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på 
en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation eller tillsyns-
myndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet 
förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Derivat 
värderas till verkligt värde över resultatet. 
 Om marknaden för finansiella instrument inte är aktiv, så tar företaget 
fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik.  
De värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på  
marknadsuppgifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad 
som möjligt. Bolaget använder olika metoder och förutsättningarna 
baseras på existerande marknadsförhållande vid respektive balansdag.

2018-01-01 
–2018-12-31

2017-01-01 
–2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 2 038 2 038
Nyanskaffningar – –
Omklassificeringar – –

2 038 2 038

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början och slut −2 038 −2 038
Årets avskrivning enligt plan – –

−2 038 −2 038

Redovisat värde vid periodens slut 0 0

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
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2018-12-31 2017-12-31

Upplupna energiintäkter 427 369 222 189
Övriga poster 5 515 21 810

432 884 243 999

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna  
 intäkter 

2018-12-31 2017-12-31

Moderföretag
Beviljad kreditlimit 600 000 794 900
Outnyttjad del −305 220 −562 919
Utnyttjat kreditbelopp 294 780 231 981

Not 18 Checkräkningskredit

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna energikostnader 408 180 110 670
Personalkostnader 8 381 8 230
Övriga poster 21 684 70 073

438 245 188 973

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda  
 intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar Redovisat värde
Värde förändring redovisad i 

resultat räkningen Redovisat värde
Värdeförändring redovisad i  

resultaträkningen

Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 6 194 −9 005 15 199 −10 911
Valutaoptioner – – – –
DS futures, el 51 259 −21 266 72 525 −45 801
Elcertifikatsterminer 315 546 202 656 112 890 −44 693
Utsläppsrättsterminer 43 294 25 012 18 282 14 608

416 293 197 397 218 896 −86 797

2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar Redovisat värde
Värde förändring redovisad i 

resultat räkningen Redovisat värde
Värdeförändring redovisad i  

resultaträkningen

Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 21 871 938 22 809 −1 174
Valutaoptioner – – – –
DS futures, el 41 667 15 936 57 603 34 102
Elcertifikatsterminer 58 317 19 256 77 573 −37 015
Utsläppsrättsterminer 24 494 −17 134 7 360 −6 455

146 349 18 996 165 345 −10 542

Finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen

2018-12-31 2017-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida 
medel:

Banktillgodohavanden 35 176 18 841
35 176 18 841

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångs-
punkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 16 Likvida medel

Not 17 Antal Aktier

Antalet aktier uppgår till 20 000 st och har kvotvärdet 1000 kr.
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2018-12-31 2017-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående 
fritt eget kapital, kronor 103 895 020, 
disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning (kr) 103 890 020 57 271 832
Summa 103 890 020 57 271 832

Not 21 Vinstdisposition

Not 23 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning

Balansomslutning:
Totala tillgångar

Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt 
kapital

Finansiella intäkter: 
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i 
sysselsatt kapital)

Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder

Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som  
räntebärande.

Avkastning på eget kapital:
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt x (1 - skattesats) / 
Genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Belopp i tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 3 257 2 115
Erlagd ränta −13 164 −645

Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet m m
Avskrivningar 1 776 1 683
Orealiserade valutakursdifferenser −219 420
Övriga poster −2 003
Förändring i värdet på finansiella instrument −216 394 97 340

−216 840 99 443

Not 20 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Skatteverket, kostnadsränta * Inga 12 201

* Skatteverket har ställt krav på kostnadsränta hänförligt till en under 
året genomförd självrättelse av utgående moms. Bolaget har bestridit 
kravet som fortfarande är i juridisk process, men det är vår bedömning att 
kostnaden sannolikt kommer att belasta Bolaget varför Modity reserverat 
beloppet på 12 201 kkr. 

Not 22 Eventualförpliktelser
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Till bolagsstämman i Modity Energy Trading AB, org. nr 556643-4410 

Revisionsberättelse 
Rapport om årsredovisningen  
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Modity Energy 
Trading AB för räkenskapsåret 2018. 
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Modity Energy Trading AB:s finansiella ställning 
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Modity Energy Trading AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.
 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentli-
ga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 

men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck-
liga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bola-
gets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de underliggande transaktioner-
na och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Modity Energy Trading AB för räkenskapsåret 2018 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Modity Energy Trading AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenhet-
er i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen. 
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg den 5 mars 2018 

 

Niklas Paulsson 
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
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Carl Herbertsson 
Lekmannarevisor

Lars Trägen 
Lekmannarevisor

Helsingborg 2019-02-15 Lund 2019-02-15

Vi, av fullmäktige i Helsingborgs och Lunds kommu-
ner utsedda lekmannarevisorer, har granskat Modity 
Energy Trading AB (org nr. 556643-4410) verksamhet 
under 2018. 
 Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska 
verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
 Granskningen har utgått från bedömningen av 
väsentlighet och risk och utförts enligt aktiebolags-
lagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt utifrån bolagsordning och ägardi-
rektiv. Samplanering har skett med bolagets auktori-
serade revisor. 
 Granskningen har genomförts med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning.  

Granskningsrapport för  
Modity Energy Trading AB 2018

Under året har en särskild granskning av förtroende-
känsliga områden genomförts. Granskningen visar 
att bolaget har en ändamålsenlig policy för de gran-
skade områdena och den slutliga bedömningen är 
att bolaget haft en i allt väsentligt korrekt hantering 
av förtroendekänsliga områden och att den interna 
kontrollen inom dessa områden har varit tillräcklig.  
 Vi bedömer sammantaget att bolaget följer ägar-
direktiven och att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll 
varit tillräcklig.

Till årsstämman i Modity Energy Trading AB, org. nr 556643-4410
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