Årsredovisning
2009

Innehåll

Tricorona i korthet

1

VD har ordet

2

Tricorona-aktien

4

Förvaltningsberättelse

6

Resultaträkning

11

Balansräkning

12

Förändring eget kapital

14

Kassaflödesanalys

15

Redovisningsprinciper och noter

16

Revisionsberättelse

33

Bolagsstyrningsrapport

34

Riskanalys

37

Intern kontroll och riskhantering

38

Styrelse

40

Ledande befattningshavare

41

Hållbarhetsredovisning

42

Ordlista

45

Tricorona – internationellt prisbelönta
I mars 2010 hölls Bloomberg New Energy Finance
League Table Awards i London – där det årligen
delas ut priser till de ledande aktörerna på marknaden för förnybar energi och utsläppsreducerande projekt.
Tricorona vann årets pris “Top Carbon Offtaker
by Number of Deals” för att ha deltagit i flest
utsläppsminskningsprojekt globalt under 2009.

Klimatkompenserad av Tricorona 2010
Allt tryckt material som Tricorona producerar
klimatkompenseras som standard.
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Tricorona i korthet

Tricoronas affärsidé är att investera i
och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med
utsläppsreduktioner, mäkling av el och
elcertifikat samt tjänster till företag och
organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på
Stockholmsbörsen och återfinns idag på
NASDAQ OMX Stockholms Nordic
Small Caplista.

Tricorona

Utsläppshandel

Klimattjänster

Climate Partner
- Investering i projekt
- Implementering av
projekt
- Handel med
utsläppsreduktioner

-

Klimatstrategi
Klimatsäkring
Klimatredovisning
Klimatåtgärdsplan
Klimatkompensering
Klimatkommunikation

Mäkling

Övrig verksamhet

Svensk Kraftmäkling
- Elkontrakt
- Elcertifikat
- Ursprungsmärkning

Finansiell översikt
2009

2008

2007

2006

2005

Nettoomsättning, mkr



698,9

698,3

216,8

85,7

165,1

Rörelseresultat, mkr

170,3

218,0

-43,2

1,7

9,0

Resultat efter skatt, mkr

148,9

202,6

-53,4

-2,3

7,5

Balansomslutning, mkr

778,5

765,3

372,0

464,7

215,3

Eget kapital, mkr

553,0

515,2

318,0

357,7

114,0

Resultat per aktie, kr

1,04

1,41

-0,27

-0,02

0,15

Resultat per aktie efter
utspädning, kr

1,04

1,38

-0,27

-0,02

0,14

69

72

53

47

32

Börskurs vid årets slut, kr

5,75

7,25

11,00

4,98

3,06

Börsvärde vid årets slut, mkr

844

1 040

1 577

686

189

Antal anställda vid årets slut

För 2005 ingår avvecklad verksamhet i nyckeltalen.

Portföljen per 2009-12-31
Kontrakterad
volym
2010

Kontrakterad
volym
2011

Portfölj
2010–2012

Portfölj
2013–2020

Portfölj
2021–

Kontrakterad volym

6,0

12,7

47,9

63,8

49,1

-varav driftsatta projekt

6,0

10,5

36,9

43,3

30,6

Utsläppsreduktioner i miljontal*

CDM-status
-Projektplan (PDD) under utveckling

0,3

1,7

4,8

5,7

-Under validering

3,9

15,8

29,5

20,1

-Ansökt om registrering

0,9

3,5

2,9

2,0

-Registrerat

6,0

7,5

26,9

26,6

21,4

Kontrakterad volym

6,0

12,7

47,9

63,8

49,1

Såld volym

2,2

1,3

5,0

Nettoposition**

3,8

11,4

42,9

63,8

49,1

*Kontrakterad volym avser tecknade avtal om köp av utsläppsreduktioner för framtida leverans. Angiven kontrakterad volym är ej garanterad utan beräknad med
utgångspunkt från vad varje enskilt projekt förväntas generera. Faktisk levererad volym från ett enskilt projekt kan komma att väsentligen avvika från kontrakterad
volym. Försåld volym avser tecknade avtal om försäljning av utsläppsreduktioner för framtida leverans.
** Nettopositionen kan komma att ändras beroende av genomförda verifieringar och volym utfärdade CER:s under året.
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VD har ordet

”Det är min absoluta övertygelse
att handel med utsläppsreduktioner är ett både bra och effektivt
sätt att reducera utsläppen av växthusgaser. Jag är lika övertygad om
att handeln med utsläppsreduktioner kommer att fortsätta efter 2012
på flera marknadsplatser runt om i
världen och att Tricoronas affärsmodell kommer att fungera lika bra
då som nu.”
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VD HAR ORDET

Det mediala intresset för klimatfrågan
var fortsatt stort under 2009 och av förklarliga skäl riktades den största uppmärksamheten mot FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn under årets
sista månad. Ambitionen hos de flesta
deltagarna i förhandlingarna var att ett
nytt internationellt avtal skulle manifesteras, men verkligheten blev en annan.
Kort uttryckt kan sägas att diskussionerna fastnade i oenigheter. På den positiva sidan kan nämnas att FN:s klimatförhandlingar fortsätter med nya
möten under året för att förbereda inför
mötet i Mexico mot slutet av året, där
målet är att nå ett nytt bindande avtal.
För Tricoronas del – vars affärsidé
är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument, huvudsakligen utsläppsreduktioner – är naturligtvis en framtida förlängning av Kyotoavtalet eller ett nytt internationellt avtal en positiv utveckling. Det är dock
min absoluta övertygelse att Tricorona
inte på något sätt står och faller med ett
nytt avtal. Antingen skapas en stor, global och transparent marknad med enhetliga regler. Eller så kommer vi att få
flera mindre marknader, med geografiska begränsningar och egna regelverk.
Oavsett vilket så är jag övertygad om
att utsläppshandeln kommer att fortsätta även efter 2012, vi vet redan i dag
att EU kommer att ha ett handelssystem
efter 2012 där import av utsläppsreduktioner kommer att ingå.
Att handeln med utsläppsreduktioner har en framtid bortom 2012 bevisas
inte minst i det intresse som nya aktörer
visade under 2009. På en successivt mognande marknad har flera finansiella företag tagit aktiva beslut, det tydligaste
exemplet är J.P. Morgans köp av det
börsnoterade EcoSecurities, den enda av
Tricoronas konkurrenter i världen som i
storlek är större.
Finansiellt är utsläppsmarknaden att
betrakta som en råvarumarknad, och
det är inte bara J.P. Morgan som har
identifierat framtida affärsmöjligheter.
Det finns flera internationella invest-

mentbanker som hävdar att utsläppsmarknaden kan utvecklas till en av de
största råvarumarknaderna i världen,
bland dem brittiska Barclays.

Fortsatt tillväxt i portföljen
Den avmattning av världskonjunkturen
som präglade 2009 satte tydliga spår i
vår marknad. Priserna på CER:s (Certified Emission Reductions) fluktuerade
kraftigt, med en lägsta notering på 7,40
EUR under årets inledning och en topp
på 13,80 EUR under hösten. Orsakerna
var flera, men i huvudsak påverkades
priset av den finansiella krisen vilket
medförde en väsentlig lägre industriell
aktivitet jämfört med året innan.
Ett högt marknadspris på utsläppsreduktioner är i det korta perspektivet en
viktig framgångsfaktor för Tricorona, på
längre sikt ligger fokus på nyanskaffningen av CER:s. Under 2009 levererades sammanlagt 4,0 miljoner CER:s till
kunder, samtidigt som portföljen fortsatte att utvecklas positivt. Arbetet med
nya CDM-projekt under 2009 präglades
av svårigheten för projekten att få full
finansiering. De flesta projektägare behöver hjälp med finansiering för såväl
förnybar elproduktion som projekt för
energieffektivisering. Vi har under året
intensifierat vår verksamhet med att
ytterligare bidra till finansiella lösningar.
Samarbetet med olika teknikföretag
tog under året ordentliga steg framåt.
Tricorona är i dag en attraktiv partner
och vi har skapat väl fungerade allianser, under benämningen Tech Transfer,
med ett 20-tal verkstads- och cleantechbolag, exempelvis Alfa Laval och ABB.
Med ett gemensamt erbjudande, som
sträcker sig hela vägen från analys och
rådgivning till implementering av ny
teknik där resultatet blir att nya CER:s
utvinns, stärks Tricoronas roll som en
aktiv och pålitlig affärspartner.
Under 2009 öppnade Tricorona ett
kontor i Singapore. Syftet var att komma
närmare de viktiga marknaderna i Asien
och inledningsvis har vår närvaro givit
goda resultat. Framför allt vill jag rikta

ett stort tack till de svenska ambassader
som finns i regionen. Intresset för vår
verksamhet har varit stort och i flera fall
har vi fått kompetent hjälp i arbetet med
att knyta nya affärskontakter.

Stark utveckling för
klimatkompensation
och elhandel

nikleverantörer och andra aktörer som
kan ta en aktiv del i projektfinansieringen.
I takt med att vår bransch blir allt
mer mogen ställs också krav på att affärsmannaskapet fortsätter att utvecklas. Konkurrensen kommer med stor
sannolikhet att skärpas och samarbeten
och allianser blir allt mer naturliga,

inte minst i syfte att säkerställa finansieringen i tekniskt intressanta och miljömässigt viktiga projekt.

Stockholm i mars 2010
Niels von Zweigbergk

Verksamheten inom Tricorona Climate
Partner (TCP) utvecklades mycket bra
under 2009. TCP bildades 2007 och har
snabbt blivit ett av världens ledande företag inom sin bransch – frivillig klimatkompensation riktad till företag, organisationer och privatpersoner. TCP har erhållit hög ranking av i branschen verksamma oberoende institut och belöningen har kommit i form av en god ström av
nya kunder, bland dem flera internationella, exempelvis den schweiziska regeringen, United Nations Foundation och
WWF India.
Glädjande att notera är att TCP på
kort tid utvecklats till ett lönsamt företag och framtidsutsikterna är goda,
eftersom utbudet av tjänster och produkter ökar i mycket snabb takt.
För Svensk Kraftmäkling (SKM),
som mäklar finansiella elkontrakt, el
certifikat, ursprungsmärkt el och utsläppsrätter i den avreglerade nordiska
kraftmarknaden, var 2009 ett framgångsrikt år, med ökade marknadsandelar som befäste dess ledande roll på
en konkurrensutsatt marknad.

Framtiden
Det är min absoluta övertygelse att
handel med utsläppsreduktioner är ett
både bra och effektivt sätt att reducera
utsläppen av växthusgaser. Jag är lika
övertygad om att handeln med utsläppsreduktioner kommer att fortsätta efter
2012 på flera marknadsplatser runt om
i världen och att Tricoronas affärsmodell kommer att fungera lika bra då
som nu.
Målbilden är tydlig, att skapa nya
projekt i de minst utvecklade länderna
och stärka samarbetet både med tek7
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Tricorona-aktien

Aktiekapital

Tricoronas ambition är att förse
finansmarknaden, aktieägarna och
övrig intressenter med korrekt,
konsekvent och relevant information. Detta i syfte att öka förståelsen för bolaget samt uppfylla gällande regler för noterade bolag.
Tricorona är sedan juni 1989 noterad på Stockholmbörsen. Aktien
handlas idag på NASDAQ OMX
Stockholm på Nordic Small Caplistan under symbolen TRIC.

Aktiekapitalet i Tricorona AB (publ)
uppgick per den 31 december 2009 till
14 674 210 kronor fördelat på
146 742 098 aktier envar om nominellt
10 öre. Samtliga aktier medför lika rätt
till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet röster av denne
ägda och företrädda aktier utan någon
begränsning i röstetalet. Samtliga aktier
har lika rätt till andel i Tricoronas vinst
och tillgångar.

Återköp av aktier
Årsstämman 2009 beslutade att lämna
styrelsen ett bemyndigande att längst
intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta
beslut om förvärv av egna aktier. Återköpen av aktier får endast ske med maximalt så många aktier att bolaget efter
sådana förvärv innehar högst tio procent
av bolagets samtliga aktier. Styrelsen har
under året utnyttjat detta bemyndigande
och återköpt totalt 5 500 000 aktier.

Konvertibla skuldebrev
I december påkallade Norrlandsfonden
och ALMI Företagspartner Gävleborg
konvertering av sina innehav av konvertibla skuldebrev. Denna konvertering
innebar att antalet utestående aktier i

bolaget ökade med 3 339 055. Detta
innebär att det totala antalet aktier
vid periodens utgång uppgår till
146 742 098, varav antalet aktier
tillgängliga för handel uppgår
141 242 098.

Tricorona på börsen
Tricoronas aktie är noterad på NASDAQ
OMX Stockholm på Nordic Small Caplistan under symbolen TRIC och redovisas under sektorn ”Industri, Environmental & Facilities Services”. Aktien
noterades första gången i juni 1989
under namnet Wermlands Guldbrytning. 1996 ändrades namnet till Tricorona Mineral och sedan 2003 heter
bolaget bara Tricorona.
Under året omsattes 154 (136) miljoner Tricorona-aktier till ett värde av
1 232 (1 304) miljoner kronor vid NASDAQ OMX Nordic. Sista betalkurs den
30 december 2009 var 5,75 (7,25) kronor. Högsta betalkurs under året var
10,75 (13,65) kronor, som noterades den
17 september. Årets lägsta betalkurs var
4,70 (5,55) och noterades den 3 mars.
Snittkursen för aktien under året var
8,01 (9,59) kronor.
Tricoronas börsvärde uppgick vid
årets slut till 844 (1 040) miljoner kronor.

Utdelning
Styrelsen i Tricorona har beslutat att
föreslå årsstämman 2010 att till aktieägarna dela ut 0,70 (0,70) kronor per
aktie för räkenskapsåret 2009.

Tricorona-aktiens utveckling,
Tricorona
jan
2009–feb 2010
Omsatt antal aktier
1000−tal

Aktien
OMX Stockholm_PI

Ägarstruktur

11
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7
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25 000
20 000

6

15 000
10 000
5 000
5
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

2009

4

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

2010 © NASDAQ OMX
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Tricorona hade vid årets utgång cirka
9 162 (7 500) aktieägare. De tio största
ägarna äger cirka 48 (47) procent av de
utestående aktierna. Bolagets största
ägare är liksom föregående år Volati Ltd
som äger 20,8 (20,8) miljoner aktier, vilket motsvarar 14,2 (14,5) procent av de
utestående aktierna.

Aktiekapital
Förändring
av antal aktier

Totalt antal
aktier

Aktiekapital

Kvotvärde

Bolagets bildande

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1

1989

Nyemission

1 200 000

2 400 000

2 400 000

1

1994

Nyemission

2 400 000

4 800 000

4 800 000

1

1995

Nyemissiion

600 000

5 400 000

5 400 000

1

1996

Nyemission

5 400 000

10 800 000

10 800 000

1

1999

Nyemission

21 600 000

32 400 000

32 400 000

1

2000

Nyemission

32 400 000

64 800 000

64 800 000

1

2001

Nedskrivning/sammanslagning/nedsättning

–58 320 000

6 480 000

6 480 000

1

2001

Nyemission

2 844 344

9 324 344

9 324 344

1

2002

Nyemission

8 000 000

17 324 344

1 732 434

0,1

2003

Nyemission

9 275 656

26 600 000

2 660 000

0,1

2004

Nyemission

100 000

26 700 000

2 670 000

0,1

År

Transaktion

1988

2004

Konvertering

2005

Nyemission

468

26 700 468

2 670 047

0,1

34 803 071

61 503 539

6 150 354

0,1
0,1

2005

Konvertering

326 962

61 830 501

6 183 050

2006

Nyemission

71 808 782

133 639 283

13 363 928

0,1

2006

Konvertering

2 258 588

135 897 871

13 589 787

0,1

2006

Teckningsoptioner

1 978 974

137 876 845

13 787 685

0,1

2007

Nyemissioner

2 086 074

139 962 919

13 996 292

0,1

2007

Konvertering

3 440 124

143 403 043

14 340 304

0,1

2009

Konvertering

3 339 055

146 742 098

14 674 210

0,1

De tio största ägarna, per 31 december 2009

Fördelning av aktieinnehav, per 31 december 2009

Antal aktier

Procentuellt
innehav

Volati Ltd

20 786 128

14,2%

Fjärde AP-fonden

Aktieägare

Antal ägare

Antal aktier

Procent

1-1 000

4 840

1 944 006

1,3

3 529

13 281 310

9,1

691

19 432 477

13,2

11 046 900

7,5%

1 001-10 000

Stena Metall Finans

8 347 782

5,7%

10 001-100 000

Robur Fonder

8 296 000

5,7%

100 001-1 000 000

79

24 622 440

16,8

Tricorona

5 500 000

3,7%

1 000 001-10 000 000

21

55 376 837

37,7

Danica Pension

4 706 300

3,2%

>10 000 000

2

32 085 028

21,9

Avanza Pension

3 546 789

2,4%

Summa

9 162

146 742 098

100,0

Nordnet Pensionsförsäkring

2 879 509

2,0%

NVZ Förvaltning

2 500 000

1,7%

Close Int. Custody Services

2 420 000

1,6%

Övriga aktieägare
Totalt antal aktier

Antal ägare

Antal aktier

Procent

Sverigeboende

8 839

94 583 600

64,5

Övriga Norden

77

590 794

0,4

200

49 298 781

33,6

76 712 690
146 742 098

100

Antal aktieägare: 9 162
		

Data per aktie

Ägarstruktur, per 31 december 2009

Övriga Europa
(exkl Sverige och Norden

2009

2008

Resultat efter skatt, kr

1,04

1,38

USA

11

1 450 304

1,0

Eget kapital, kr

3,92

3,59

Övriga världen

35

818 619

0,5

Börskurs vid periodens utgång, kr

5,75

7,25

Summa

9 162

146 742 098

100,0

Kurs/eget kapital, procent

147

202

Utdelning, kr

0,70*

0,70

Utestående antal aktier

141 242 098

143 403 043

Genomsnittligt antal aktier

143 111 262

143 403 043

*) Av styrelsen föreslagen utdelning

tricorona-aktien
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören
för Tricorona AB (publ) får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning
för verksamheten i moderbolaget och
koncernen för räkenskapsåret 2009. Tricorona AB är moderbolaget i Tricoronakoncernen, noterat på NASDAQ OMX
Nordic. Styrelsens säte är i Stockholm,
Sverige.
Koncernen har under 2009 bedrivit
sin verksamhet i tre separata verksamhetsområden:
• Utsläppshandel
• Mäkling
• Övrig verksamhet

Inom verksamheten för utsläppshandel
har fokus under året legat på att kvalitetssäkra leveranserna ur den existerande portföljen. Under året har utleveranser från portföljen av 4,0 (3,7) miljoner CER:s ägt rum.

Resultatutveckling
Nettoomsättningen ökade jämfört med
föregående år till 698,9 (698,3) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 170,3 (218,0)
mkr. Resultatet efter skatt uppgick till
149,2 (194,9). Att resultatet för året blev
lägre än föregående år trots högre levererad volym, beror på lägre marknadspriser för CER:s under 2009 än 2008.

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick vid årets slut till 71
(67) procent. Likvida medel uppgick till
253,2 (293,7) mkr, och spärrade medel
till 100,5 (232,1) mkr. Tricorona har
inga räntebärande skulder.
Periodens kassaflöde för den löpande
verksamheten uppgick till 110,0 (83,0)
mkr. Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,9 (1,2) mkr.
I december påkallade Norrlandsfonden
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och ALMI Företagspartner Gävleborg
konvertering av sina innehav av konvertibla skuldebrev om totalt 13,4 mkr.
Denna konvertering innebar att antalet
utestående aktier i bolaget ökade med
3 339 055.

Utsläppshandel
Verksamhetsområde Utsläppshandel,
bedriver sin verksamhet inom två olika
områden: Utsläppshandel och Klimattjänster. Utsläppshandeln har tecknat
och fortsätter att teckna avtal avseende
köp av projektrelaterade utsläppsreduktioner (CER:s) med projektägare av så
kallade CDM-projekt inom ramen för
Kyoto-protokollet. Dessa utsläppsreduktioner säljs sedan vidare till industri,
finansiella aktörer med flera. Verksamheten bedrivs förutom från huvudkontoret i Stockholm, i Beijing (filial) och
Singapore (dotterbolag). Dotterbolagen i
Ryssland och Tyskland har under året
avvecklats respektive sålts. Verksamheten avseende Klimattjänster är inriktad
på att sälja klimattjänster med hjälp av
CER:s till den så kallade frivilligsektorn.
Denna sektor består av företag, organisationer, privatpersoner med flera som ej
är berörda av EU:s handelssystem.
Verksamhetsområdets nettoomsättning uppgick till 677,7 (676,5) mkr och
rörelseresultatet till 184,5 (212,5) mkr.
Verksamhetsområdet sysselsatte vid
årets slut 51 (53) personer.

Tricoronas portfölj av CER:s
Tricoronas portfölj av CER:s för leverans t o m 2012 bedöms vid periodens
slut uppgå till 47,9 (64,2) miljoner
CER:s. Under året levererades totalt 4,0
(3,7) miljoner CER:s till kund. Portföljen av CER:s för leverans 2013–2020
uppgick till 63,8 (68,4) miljoner CER:s.

I princip all den förväntade volymen
efter 2012 är från projekt i Kina.

ment Sweden AB. Filialen är belägen i
Beijing och hade vid periodens utgång
29 (26) anställda.

Mäkling
Verksamheten i verksamhetsområdet
Mäkling bedrivs inom ramen för Svensk
Kraftmäkling (SKM). SKM är en ledande mäklare av el och elcertifikat i den
avreglerade nordiska kraftmarknaden.
Marknadsandelarna inom elmäkling har
förbättrats under året. Nettoomsättningen för året uppgick till 20,4 (21,3)
mkr och rörelseresultatet till 4,5 (7,3)
mkr. Antalet anställda uppgick vid årets
slut till 10 (10) personer.

Övrig verksamhet
I övrig verksamhet ingår verksamheterna i det tidigare affärsområdet Minerals. Dessa verksamheter betstår av;
Woxna Graphite, en grafitgruva som är
lagd i malpåse sedan 2001, belägen i
Hälsingland, Svenska Vanadin, som
innehar brytningsrätten för en järn- och
vanadinfyndighet i Hälsingland, Aros
Mineral, som innehar en bearbetningskoncession för en wollastonitfyndighet i
Västmanland samt Svenska Kaolin (ägt
till 50,6 procent) som innehar bearbetningskoncessionen för en kaolinfyndighet i Norra Skåne. Nettoomsättningen
för året uppgick till 0,8 (0,5) mkr och
rörelseresultatet till -18,8 (-1,8) mkr.
Antalet anställda uppgick vid årets slut
till 1 (1) person. Resultatförsämringen
under året är hänförlig till nedskrivningar av anläggningstillgångar om
totalt 14,8 (3,1) mkr.

Filialverksamhet
Verksamheten inom utsläppshandeln i
Kina bedrivs via en filial till det helägda
dotterbolaget Carbon Asset Manage-

datakommunikation. För att säkerställa
kompetens och kontinuitet samarbetar
Tricorona med en extern leverantör för
support av IT-infrastrukturen.

Avyttrade verksamheter
Resultatet har påverkats med tillkommande intäkter om 0,3 (-7,7) mkr avseende avyttringarna av verksamheterna i
det tidigare affärsområdet Metals som
skedde 2007.

Risker
Operationella risker

Politiska risker
Tricorona verkar i sin handel med miljörelaterade marknadsinstrument i en
marknad som påverkas av politiska
beslut. Dessa politiska beslut fattas på
både nationell, EU- och global (via FN)
nivå när det gäller utsläppshandeln. Se
vidare avsnittet riskanalys sidan 37.
Leverantörer och kunder
Tricorona är ej beroende av någon enskild större leverantör utan har för leveranser av utsläppsreduktioner (CER:s)
slutit avtal med ett stort antal leverantörer. Dock föreligger ett visst kapacitetsberoende avseende tillgången av oberoende konsulter (DOE) som bland annat
utför validering och verifiering av de projekt där Tricorona slutit leveransavtal
med projektägare.
Tricorona är ej heller beroende av
någon större kund, bland annat beroende på att CER:s går att sälja direkt till
kund (OTC) alternativt via en reglerad
marknadsplats, det vill säga via börs.
IT
Delar av Tricoronas verksamhet, såsom
mäkling, är beroende av hög tillgänglighet och driftsäkerhet avseende röst- och

Kompetens
Tricorona är beroende av medarbetare
med hög kompetens inom de specialområden bolaget är verksamt inom. Utsläppsmarknaden är förhållandevis ny och
befinner sig i stark tillväxt. Detta innebär
att Tricorona måste erbjuda marknadsmässiga villkor i syfte att kunna behålla
och rekrytera kvalificerad personal med
lämplig specialkompetens.
Finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Med
finansiella risker avses fluktuationer i
företagets resultat och kassaflöde.
Dessa risker är huvudsakligen likviditetsrisk, kreditrisk, valutakursrisker
och prisrisker. Därutöver finns risker
för egendom och ansvar som är försäkringsbara. Styrelsen sätter ramar och
gör månatligen uppföljningar. Ramarna
sätts bland annat i den av styrelsen
beslutade finanspolicyn.
Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken för att
bolaget på grund av brist av likvida medel
ej kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden. Då inköp/inleveranser kan variera
mellan kvartalen, varierar också behovet
av tillgång till likvida medel i samma
mån. Förskottsbetalningar till leverantörer förekommer endast i begränsad utsträckning. I syfte att ha beredskap för
perioder med lägre prisnivåer på utsläppsreduktioner har bolaget bedömt att en
hög kassaberedskap är nödvändig. Detta
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för att kunna anpassa leveranstidpunkter
samt kunna pris- och valutasäkra framtida leveranser.
Kreditrisk
Kreditrisken definieras som risken att
kunder inte fullgör sina betalningsförpliktelser som utgörs av koncernens utestående kundfordringar samt ej fakturerade upplupna intäkter. Kundförlusterna
har historiskt sett varit mycket begränsade. Inom utsläppshandeln är antalet
kunder begränsat och ofta betydligt
större än Tricorona. Betalningsvillkoren
har ofta korta betalningstider, bl a mot
bakgrund att utsläppsreduktioner i vissa
fall handlas med liknande villkor som
för finansiella instrument.
Ränterisk
Koncernens huvudsakliga finansieringskälla är eget kapital. Bolaget har inga
räntebärande skulder. Ränterisken
består av de fluktuationer i räntenivå
bolagets likvida medel kan utsättas för.
Valutarisk
Bolagets varuinköp (CER:s) sker i
huvudsak i Euro och till viss del i USdollar. Bolagets fakturering sker till
mycket stor del i Euro. Viss fakturering
i svenska och norska kronor samt
japanska Yen förekommer. Av bolagets
omkostnader är cirka två tredjedelar i
svenska kronor. Dock har bolaget på
grund av verksamheter utomlands även
kostnader i andra valutor. Dessa uppgick till cirka en tredjedel av bolagets
totala omkostnader under året. Per
balansdagen hade bolaget säkrat delar
av sina förväntade valutainflöden. Bola-
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get har under året säkrat valutaexpo
neringar i japanska Yen, Euro och USdollar. Dessa valutasäkringar förfaller
under de kommande tre åren.
Prisrisk
En stor del av bolagets affärsidé bygger
på att till fast pris köpa enskilda projekts
produktion av utsläppsreduktioner
(CER:s). Försäljning sker i huvudsak
sedan till olika kunder, som bolaget
garanterar försåld volym, till det vid
affärstillfället rådande marknadspriset.
Leveranstidpunkten vid dessa försäljningar är alltifrån omedelbar leverans
(spot) till leverans år 2012. Per balansdagen var 10 procent av den kontrakterade
volymen 2010–2012 såld. Om marknadspriset förändras får det direkt
genomslag på bolagets intjäningsförmåga, detta då inköpspriset är fast.
Under 2009 har marknadspriset på
CER:s varierat mellan 7,60 Euro och
13,90 Euro. Vid periodens slut var priset
11,14 Euro. Samtlig kontrakterad volym
2010–2012 är åtagande till fast pris.
För perioden 2013–2020 är drygt två
tredjedelar av volymen åtagande till fast
pris och knappt en tredjedel av volymen
utgörs av optioner att köpa till ett förbestämt pris.
För perioden efter 2020 är cirka en
tredjedel av volymen åtagande till fast
pris och cirka två tredjedelar av volymen utgörs av optioner att köpa till ett
förutbestämt pris. Endast en mindre del
utgörs av kontrakt där priset innehåller
en rörlig komponent kopplat till marknadspriset vid leverans (s k indexerat
pris). Ingen försäljning har skett från
volymen efter 2012.
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Marknadspriset för CER:s styrs i nuläget i huvudsak av efterfrågan inom EU:s
handelssystem. Marknadspriset kommer också att påverkas av hur andra
handelssystem i framtiden kommer att
utformas och vilka typer av utsläppsrätter dessa kommer att tillåta. Regelverket för hur och vilka CER:s som får
användas i EU:s nästa handelsperiod
2013–2020 har ännu ej fastställts.
Skulle EU införa begränsningar för
vilka CER:s som får användas inom EU
avseende t ex typ eller ursprung, skulle
detta få en negativ effekt för marknadspriset på den typ av CER:s som begränsningarna kommer att gälla. Skulle
det inte heller finnas någon annan
avsättning för dessa CER:s finns risken
att marknadspriset kan komma att
understiga bolagets anskaffningspris.
Ett sätt att begränsa prisrisken är att
sälja mer av den kontrakterade volymen.
Bolaget har ambitionen att genomföra
sådana försäljningar, men är för närvarande begränsade av de säkerhetskrav
som oftast ställs vid sådana affärer. Säkerhetskraven består av att bolaget måste
ställa säkerhet vid en försäljning (s k ”initial margin”) och vidare måste förbinda
sig att vid en eventuell marknadsprisuppgång jämfört med det kontrakterade priset ställa ytterligare säkerhet (s k ”variation margin”).

Miljö- och klimatpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i dotterbolaget
Woxna Graphite. Woxna Graphite har
erhållit tillstånd enligt miljöskyddslagen
att inom koncessionsområdena i Ovanåkers kommun bedriva gruvverksamhet.

Tricorona beräknar årligen verksamhetens direkta klimatpåverkan. Resultatet
av denna klimatpåverkan klimatkompenseras sedan med hjälp av CER:s.

Personal
Mot bakgrund av att de anställda är av
stor strategisk betydelse för bolaget
finns det ett av bolagstämman beslutat
vinstdelningssystem i syfte att erbjuda
konkurrenskraftiga villkor.
Antalet anställda vid årets slut uppgick till 69 (72) personer. Medeltalet
anställda under året uppgick till 63 (61)
personer.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består av
koncerngemensamma funktioner som
företagsledning, ekonomi och administration. Moderbolaget köper och säljer
även utsläppsreduktioner. Nettoomsättningen uppgick till 545,4 (722,8) mkr.
Rörelseresultatet uppgick till 114,3
(77,0) mkr och resultatet efter skatt till
140,3 (88,8) mkr. Likvida medel uppgick till 226,1 (263,8) mkr och spärrmedel till 100,5 (232,1) mkr. Antalet
anställda uppgick till 7 (8) personer vid
årets slut.

Styrelsens förslag till beslut
om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till årsstämman 2010:
Styrelsen föreslår att årsstämman 2010
beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare att löner och
andra ersättningsvillkor skall vara
marknadsmässiga. Med ledande befattningshavare avses bolagets koncernled-

ning samt nyckelpersoner med ledande
befattning.
Bolagets medarbetare är av yttersta
strategiska betydelse för bolaget. Mot
denna bakgrund har ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som skall
kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor
samtidigt som bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse.
Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av en fast marknadsmässig lön samt en rörlig ersättning
som kopplas till den resultatutveckling
som kommer aktieägarna till godo.
Denna rörliga ersättning skall ha ett
förutbestämt tak (maximalt 10 årslöner). Den totala kostnaden för fast och
rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket
möjliggör för ledande befattningshavare
att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till
exempel pensionsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas
rätt till avgångsvederlag vilket i sådana
fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid
uppsägning från den anställdes sida
skall inget avgångsvederlag utgå.
Styrelsen skall äga rätt att frångå
ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att särskilda skäl föreligger.
Beslut om aktierelaterade ersättningar har beslutats vid extra bolagsstämma den 25 juni 2008. Detta beslut
innebar att av den kontanta rörliga ersättningen som ledande befattningshavare eller övriga anställda inom verksamhetsområdet utsläppshandel erhåller, skall femtio procent investeras i
bolagets aktier på sekundärmarknaden.

De aktier som förvärvas som en del av
det rörliga ersättningsprogrammet skall
behållas minst i tre år, en så kallad
lock-up.
För mer information se not 4.

Styrelsens arbete
Styrelsen i Tricorona består av sex ledamöter. Styrelsen valdes på årsstämman
den 28 april 2009.
Under räkenskapsåret hade styrelsen
15 (15) sammanträden. Styrelsens arbete
följer en årlig föredragningsplan ägnad
att säkerställa styrelsens behov av information och påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt
rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess
helhet. För att i denna del säkerställa
styrelsens informationsbehov, rapporterar bolagets revisor till styrelsen varje år
personligen sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av bolagets
interna kontrollsystem. Någon särskild
revisionskommitté har med tanke på
bolagets begränsade storlek inte tillsatts
utan detta arbete och ansvar delas av
hela styrelsen. Styrelsen har utsett en
ersättningskommitté vars huvudsakliga
uppgift är att bereda beslut för styrelsen
angående ersättningar och övriga
anställningsvillkor till personalen och
verkställande direktören.

Valberedning och årsstämma
I samband med publicering av bolagets
delårsrapport januari–september 2009
i oktober meddelades att valberedningen inför styrelsevalet vid årstämma
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2010 består av Pär Ceder, styrelsens
ordförande, Magnus Östberg (representerar Stena Metall Finans), Annika
Andersson (representerar Fjärde APfonden) samt Karl Perlhagen (representerar Volati Ltd). Karl Perlhagen är ordförande i valberedningen. Årsstämma
kommer att hållas den 27 april 2010.

Bemyndiganden från
årsstämma
Årsstämman den 28 april 2009 beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att längst intill nästa ordinarie
bolagsstämma fatta beslut om en eller
flera nyemissioner om sammanlagt högst
14 000 000 aktier innebärande en
ökning av aktiekapitalet med högst
1 400 000 kronor. Betalning skall kunna
ske kontant, med föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor som anges i
4 kap 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen
erhöll bemyndigande att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt och rikta
emissioner till institutioner, samarbetspartners, vid företagsförvärv och även
till kapitalmarknaden. Emissionerna
skall ske på marknadsmässiga villkor.
Ovanstående bemyndigande har ej
utnyttjats av styrelsen under 2009.
Årsstämman beslutade vidare att
lämna styrelsen ett bemyndigande att
längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av egna
aktier. Sådana förvärv skall ske över NASDAQ OMX Nordic och får ske vid ett eller
flera tillfällen. Återköpen av aktier får ske
maximalt med så många aktier att bolaget
efter sådana förvärv innehar högst tio procent av bolagets samtliga aktier.
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Resultaträkning

Styrelsen har under 2009 utnyttjat detta
bemyndigande och bolaget har återköpt
sammanlagt 5 500 000 aktier.

Förslag till vinstdisposition

Tricorona-aktien

Överkursfond

Bolaget hade vid årets slut totalt
146 742 098 aktier, varav bolagets egna
innehav uppgick till 5 500 000 aktier. Alla
aktier medför lika rätt till andel i bolagets
tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får
varje röstberättigad rösta för fulla antalet
röster av denne ägda och företrädda aktier
utan någon begränsning i röstetalet. Största
ägare är Volati Ltd som innehar cirka 14
(14) procent av rösterna och kapitalet.
Det finns inga för bolaget kända avtal
mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överföra aktier.

Balanserat resultat
inklusive årets vinst

Tvister

Styrelsen för Tricorona AB har föreslagit
att årsstämman 2010 beslutar om en utdelning om 0,70 kronor per aktie vilket
baseras på utestående aktier vid periodens
slut, totalt 98,9 mkr. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 66 procent av
koncernens nettoresultat för 2009.
Styrelsen bedömer att utdelning till
aktieägarna med föreslaget belopp är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Den finansiella ställningen förblir
fortsatt stark efter den föreslagna utdelningen och bedöms vara fullt tillräcklig
för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser.
Mot bakgrund av det ovan angivna
anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de
krav som uppställs i 17 kap 3§ andra och
tredje stycket aktiebolagslagen.

Vid årets slut förelåg ej några kända tvister.

Femårsöversikt
Se not 41.

Händelser efter balansdagen
Den 10 februari publicerade Opcon AB
(publ) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tricorona att överlåta samtliga
aktier i utbyte mot nyemitterade aktier i
Opcon. Styrelsen i Tricorona publicerade
den 29 mars ett uttalande där de rekommenderar aktieägarna att inte acceptera
erbjudandet från Opcon.

Framtida utveckling
Tricoronas fortsatta utveckling och tillväxt förväntas ske inom verksamhetsområdet Utsläppshandel, där prisutvecklingen på utsläppsreduktioner kommer
ha en avgörande inverkan på bolagets
lönsamhet.

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond- och vinstmedel i moderbolaget:
135 633 505 kr
50 970 040 kr
186 603 546 kr

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas
0,70 kronor per aktie
Till nästa år överförs
överkursfond

98 869 469 kr
87 734 077 kr
186 603 546 kr

Resultaträkning

   

Mkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Not

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

  

2008

     Moderbolaget

2009

2008

1
2,3

Varukostnad
Övriga rörelseintäkter och kostnader

   Koncernen

2009
698,9

698,3

545,4

722,8

–383,8

–395,8

–389,8

–613,2

3

–4,2

30,2

1,7

1,4

5,6

–39,7

–31,6

–21,1

–12,0

4

–85,1

–78,8

–21,3

–21,5

11, 12

Summa rörelsens kostnader

–15,8

–4,1

–0,6

–0,5

–528,6

–480,1

–431,1

–645,8

170,3

218,0

114,3

77,0

Andel i intresseföretags resultat

–0,2

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

7

2,7

7,8

61,0

7,1

Finansiella kostnader

8

–0,8

–0,3

–12,1

–0,4

172,2

225,5

163,2

83,7

–23,3

–22,9

–22,9

5,1

148,9

202,6

140,3

88,8

0,3

–7,7

149,2

194,9

140,3

88,8

153,8

195,1

–4,6

–0,2

Från kvarvarande verksamhet (före utspädning)

1,04

1,41

Från kvarvarande verksamhet (efter utspädning)

1,04

Resultat efter finansiella poster
Skatt
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Årets resultat på kvarvarande verksamhet
Resultat för avvecklade verksamheter
Årets resultat
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr
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Från avvecklad verksamhet (före utspädning)
Från avvecklad verksamhet (efter utspädning)
Totalt

1,38
–0,05
–0,05

1,04

1,36

149,2

194,9

Kassaflödessäkringar

26,2

2,8

Omräkningsdifferenser

–0,8

0,3

Inkomstskatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat

–6,9

–0,7

Övrigt totalresultat

18,5

2,4

Summa totalresultat

167,7

197,3

172,3

197,5

–4,6

–0,2

Antal aktier 31 december

141 242 098

143 403 043

Antal aktier 31 december efter full utspädning

141 242 098

146 742 097

Genomsnittligt vägt antal aktier före full utspädning

143 111 262

143 403 043

Genomsnittligt vägt antal aktier efter full utspädning

141 242 098

146 742 097

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

*För kommentarer till Resultaträkningen se Förvaltningsberättelsen sida 6.

Resultaträkning
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Balansräkning

       Koncernen

Mkr

Not

      Moderbolaget

2009

2008

20,6

20,6

2009

2008

0,0

0,0

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

11

Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

0,1

0,3

20,7

20,9

10,6

6,4

12

Byggnader och mark
Inventarier, maskiner och installationer

2,4

5,8

1,4

1,5

12,9

12,2

1,4

1,5

41,7

46,3

50,2

11,3

50,2

11,3

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

Spärrade bankmedel

30

Andelar i intresseföretag

15

Upplupna intäkter

18

Övriga långfristiga fordringar

19

Uppskjuten skattefordran

4,0

3,7

50,2

15,3

91,9

61,3

3,9

7,1

3,9

5,4

0,3
4,1

9,5

91,8

65,0

97,5

76,1

17

96,5

46,7

0,2

1,0

Kundfordringar

20

108,4

46,0

Fordringar hos koncernföretag

14

Fordringar hos intresseföretag

16

Övriga kortfristiga fordringar

21

9

Summa anläggningstillgångar

7,9

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
30,7

20,8

107,5

93,4

25,4

92,4
220,8

0,4
88,5

44,2

Spärrade bankmedel

30

50,3

220,8

50,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

89,8

47,7

89,4

47,2

337,0

358,7

303,3

475,0

Likvida medel
Kassa och bank

253,2

293,7

226,1

263,8

253,2

293,7

226,1

263,8

Summa omsättningstillgångar

686,7

700,3

529,6

739,8

Summa tillgångar

778,5

765,3

627,1

815,9

Avyttringsgrupp för försäljning

12
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1,2

35

     Koncernen

Mkr

      Moderbolaget

Not

2009

2008

2009

2008

24

14,7

14,3

14,7

14,3

421,3

419,9
167,1

167,1

436,0

434,2

181,8

181,4

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond

135,6

Balanserat resultat

–52,9

–116,2

–89,4

Årets resultat

149,2

194,9

140,3

20,8

2,3

Reserver
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

134,2
88,8

117,1

81,0

186,6

223,0

553,0

515,2

368,4

404,4

0,0

0,0

234,7

378,5
0,4

Långfristiga skulder
Övriga skulder

26

14,6

4,0

Övriga avsättningar

25

7,0

0,8

9

11,7

7,6

33,3

12,4

Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Konvertibla skuldebrev

27

Skuld till koncernföretag

14

13,4

13,4

Leverantörsskulder

20

7,0

104,0

1,5

Övriga kortfristiga skulder

28

8,2

30,4

0,4

0,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

177,0

89,9

22,1

18,6

Summa kortfristiga skulder

192,2

237,7

258,7

411,5

Summa eget kapital och skulder

778,5

765,3

627,1

815,9

100,5

232,1

Ställda panter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

30

Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser
*För kommentarer till Balansräkningen se Förvaltningsberättelsen sida 6.
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Förändring eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Mkr

Aktie
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

14,3

419,9

Reserver

Balanserade
resultat inkl.
årets resultat

Summa

Minoritetsintresse

Summa

Koncernen
Eget kapital 2008-01-01
Årets resultat
Övrigt totalresultat

2,4

Summa totalresultat

2,4

Eget kapital 2008-12-31

14,3

419,9

2,4

Årets resultat

–116,2

318,0

318,0

194,9

194,9

194,9

2,4

2,4

194,9

197,3

197,3

78,7

515,3

515,3

149,2

149,2

149,2

Förändring av minoritetsintresse
Övrigt totalresultat

18,5

Summa totalresultat

18,5

Konvertering aktier

0,4

Utdelning
Återköp egna aktier

Eget kapital 2009-12-31

0,4

1,4

14,7

421,3

Mkr

20,8

Aktiekapital

Reservfond

14,3

167,1

–4,6

163,1

18,5

167,7
13,4

13,4

–88,8

–100,4

–100,4

–42,8

–42,8

–42,8

Förvärv av minoritetsintresse
Summa transaktioner med ägare

–4,6

149,2

13,0
–11,6

–4,6
18,5

4,4

4,4

–131,6

–129,8

4,4

–125,4

96,3

553,1

–0,2

553,0

Överkursfond

Balanserade
vinstmedel

Summa
315,6

Moderbolaget
Eget kapital 2008-01-01
Ansamlad förlust täcks av överkursfond
Summa transaktioner som redovisas direkt mot eget kapital

252,7

–118,5

–118,5

118,5

0,0

0,0

315,6

14,3

167,1

134,2

14,3

167,1

134,2

Årets resultat

88,8

88,8

88,8

404,4

Återköp egna aktier

–42,8

–42,8

Lämnat koncernbidrag

–63,2

–63,2

Eget kapital 2008-12-31
Konvertering aktier

0,4

13,0

Skatteeffekt av koncernbidrag
Summa transaktioner som redovisas direkt mot eget kapital

0,4

16,6

16,6

13,0

–89,4

–76,0

140,3

140,3

–11,6

–88,8

–100,4

135,6

50,9

368,4

Årets resultat
Utdelning
Eget kapital 2009-12-31

14

Förändring eget kapital

14,7

167,1

13,4

Kassaflödesanalys

     

Mkr

Not

Koncernen

     

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

170,3

218,0

114,3

77,0

14,6

10,2

59,9

0,5
77,5

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

32

Summa

184,9

228,2

174,2

Erhållen ränta

7

2,7

7,8

3,1

7,1

Erlagd ränta

8

–0,3

–0,3

–1,3

–0,4

Betald skatt

–23,3

–22,9

–22,9

5,1

Kassaflöde för den löpande verksamheten före
förändringar av rörelskapitalet

164,0

212,8

153,1

89,3

Förändring av lager

–49,8

–29,2

0,8

58,1

11,5

–296,2

142,0

–402,5

Förändringr kortfristiga skulder

–15,7

195,6

–185,9

375,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

110,0

83,0

110,0

120,0

–0,4

Förändring av fordringar

Investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag

34

–6,5

–3,9

Avyttringar av verksamheter

35

–0,2

–0,2

33

–0,9

–1,2

–0,5

–0,2

–7,6

–2,4

–4,6

–1,8

Investeringar i intressebolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–1,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–1,2

Finansieringsverksamheten
Utdelning

–100,4

Återköp aktier

–100,4

–42,8

–42,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–143,2

–143,2

Kassaflöde från den kvarvarande verksamheten

–40,8

80,6

–37,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

110,0

47,4

110,0

118,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–7,6

Kassaflöde från avvecklade verksamheter

0,3

47,4

–40,5

128,0

–37,7

118,1

293,7

165,7

263,8

145,7

–0,4

0,6

253,2

293,7

226,1

263,8

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

37

Omräkningsdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

37

–4,6

*För kommentarer till Kassaflödesanalysen se Förvaltningsberättelsen sida 6.
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Redovisningsprinciper och noter
NOT 1

Redovisningsprinciper

Företagsinformation
Tricorona AB (publ), 556332-0240, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Adressen till företagets huvudkontor är Box 70426, 107 25 Stockholm. Besöksadress är Kungsgatan 32, Stockholm. Företaget är i huvudsak verksamt inom
investeringar i och handel med marknadsrelaterade miljöinstrument. För
mera information hänvisas till förvaltningsberättelsen.
Årsredovisning och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande
av styrelsen den 7 april 2010. Koncernens resultat- och balansräkningar och
moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på
årsstämma den 27 april 2010.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen.

Grunder för upprättandet av redovisningen
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) sådana som de antagits av EU. Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 1.2, kompletterande redovisningsregler
för koncerner har tillämpats.
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med
undantag för derivativa finansiella instrument, finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning, finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen. Det redovisade värdet på de tillgångar och skulder som
säkrats, och som normalt redovisas till anskaffningsvärde, har justerats för
förändringar i de verkliga värden som hänför sig till de risker som säkrats
(säkring av verkligt värde). Alla belopp anges, om inget annat sägs, i miljontals svenska kronor (mkr). Avrundningar kan medföra att vissa tabeller inte
summerar exakt.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. Bolaget använder sig av kostnadsslagsindelad resultaträkning.

Nya IFRS rekommendationer och tolkningar som börjat gälla
fr o m räkenskapsåret 2009
• IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, ändringar.
Denna ändring skiljer tydligare på vad som är ägartransaktioner och
icke ägartransaktioner. Till följd av denna ändring blir att det i rapport
över förändring i eget kapital enbart redovisas ägartransaktioner. Övriga
transaktioner som tidigare redovisats direkt i eget kapital redovisas nu
som övrigt totalresultat inom rapport över totalresultat för perioden.
Övrigt totalresultat redovisas nu som egen räkning direkt efter koncernens resultaträkning.
• IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, ändringar
Förändringar i ägarandel i ett dotterbolag, där majortietsägaren inte
förlorar bestämmande inflytande, ska redovisas som eget kapitaltransaktioner. Detta innebär att dessa transaktioner inte längre ger upphov
till goodwill, eller leder till nägra vinster eller förluster. Vidare förändrar
ändringarna i IAS 27 redovisningen när det bestämmande inflytandet
över ett dotterbolag upphör.
Ändringar gällande redovisningen över koncernens övriga totalresultat
avser att även redovisa minoritetsintressets andel av koncernens totalresultat, även om detta skulle medföra att minoritetsintresset redovisas som
ett underskott.
• IFRS 7 Finansiella instrument – upplysningar, ändringar
Ytterligare upplysningar ska lämnas avseende finasiella instrument
redovisade till verkliga värden i balansräkningen. Av upplysningarna ska
det framgå i vilken omfattning verkligt värde är baserat på observerbara
indata enligt en hierarki med nivåerna 1–3. Upplysningar ska också
lämnas med avseende på inbördes förändringar mellan hierarkinivåerna
för finansiella instrument redovisade till verkligt värde. Om ett verkligt
värde har beräknats i enlighet med nivå 3 (ej observerbara indata) ska upplysningar lämnas avseende värdeförändringen av dessa instrument och en
analys presenteras av förändringen av redovisat värde under året. Därutöver
har kraven på upplysningar om likviditetsrisk utökats.
• IFRS 8 Rörelsesegment
Segmentsrapportering enligt IFRS 8 utgår från ett företagsledningsperspektiv. Ett rörelsesegment är en affärsenhet som bedriver affärsverksamhet där intäkter kan erhållas och kostnader kan uppstå (inkluderar
intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av
samma företag) och vars rörelseresultat granskas regelbundet av bolagets
företagsledning och styrelse som underlag för beslut om tilldelning av
resurser. Det innebär att det måste finnas separat finansiell information
för de segment som rapporteras externt.
De segment som redovisas externt ska stå för minst 75 procent av
företagets totala intäkter. Därtill finns krav på att redovisa geografisk
information och lämna uppgift om förekomsten av väsentliga kunder, d v s
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om kundens omsättning uppgår till minst 10 procent av den totala omsättningen för samtliga segment. Dessa förändringar bedöms inte ha någon
större påverkan på Tricorons finansiella rapportering.

Nya IFRS rekommendationer och tolkningar som börjar gälla efter
2009 års räkenskaper
• IFRS 3 Rörelseförvärv, ändringar
Detta innebär ett antal förändringar i redovisningen av rörelseförvärv
vilket kommer att påverka storleken på redovisad goodwill, rapporterat
resultat i den period som förvärvet genomförs samt framtida rapporterade resultat.
Ändringarna ska tillämpas fr o m 1 januari 2010 och påverkar redovisning av eventuella framtida rörelseförvärv.
• IFRS 9 Finansiella instrument: Klassificering och värdering
Denna standard är ett första steg i en fullständig omarbetning av den
nuvarande standarden IAS 39. Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och innebär huvudkategorierna redovisning till anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde)
respektive verkligt värde via resultaträkningen. För vissa investeringar i
eget kapitalinstrument finns möjligheten att redovisa till verkligt värde i
balansräkningen med värdeförändringen redovisad direkt i övrigt totalresultat, där ingen överföring sker till periodens resultat vid avyttring.
Denna första del av standarden kommer att kompletteras med regler om
nedskrivningar, säkringsredovisning och värdering av skulder. IFRS 9
måste tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2013. Standarden är ännu ej godkänd av EU och tidplan för godkännandet saknas
för närvarande. I avvaktan på att alla delar av standarden blir färdiga har
Tricrona ej utvärderat effekterna av den nya standarden.

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Tricrona AB och samtliga dotterbolag. Bolag som förvärvats under året inkluderas i koncernens resultatoch balansräkning samt kassaflödesanalys från och med förvärvstidpunkten.
Avyttrade bolag ingår till och med tidpunkten för avyttringen.

Förvärvsmetoden
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar, skulder samt eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser redovisas till verkligt värde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade verkliga
värdet av bolagets nettotillgångar, utgörs skillnaden av goodwill. Denna uppkomna goodwill värderas och redovisas efter förvärvstidpunkten som en tillgång till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill som uppstått i ett företagsförvärv skrivs inte av löpande, utan prövas minst årligen om nedskrivningsbehov föreligger. Om rådande
omständigheter tyder på ett nedskrivningsbehov görs prövningen oftare.
Genomförd nedskrivning redovisas över resultatet.

Minoritet
Förvärv av utestående minoritet redovisas i rapport över förändring eget
kapital som transaktion mellan ägarna.

Dotterbolag
De dotterbolag som ingår i koncernredovisningen är de bolag där Tricorona
AB har ett bestämmande inflytande, d v s har rätt att utforma dotterbolagets
finansiella och operativa strategier. I ej helägda dotterbolag, redovisas
minoritetsintresset i koncernbalansräkningen inom eget kapital och utgörs
av utomstående aktieägares andel av dotterbolagets resultat och nettotillgångar. I rapport över totalresultat ingår minoritetens andel av resultatet
i koncernens resultat. En uppdelning av hur mycket som hänför sig till
moderbolagets aktieägare respektive till minoriteten redovisas i anslutning
till rapport över totalresultat och separat inom koncernens eget kapital i
balansräkningen.

Intressebolag
Med intressebolag avses bolag där moderbolaget direkt eller indirekt
kontrollerar 20–50 procent av rösterna eller har ett betydande inflytande.
Konsolidering av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. Metoden
innebär att andel i intressebolag redovisas till anskaffningsvärde ökat eller
minskat med Tricorona AB:s andel av vinster eller förluster uppkomna efter
förvärvet. Koncernens rapport över totalresultat avspeglar koncernens andel
av intressebolagens resultat under perioden. Resultatandelarna har beräknats
på senast tillgängliga balansdag från intressebolagen, dock inte äldre än tre
månader. Beaktanden har därefter gjorts av väsentliga händelser och transaktioner som skett under perioden fram till aktuell balansdag.

Moderbolaget
Andelar i dotterbolag och intressebolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Erhållna utdelningar redovisas i resultatet. Värdet
prövas minst årligen med hänsyn till eventuellt nedskrivningsbehov.

Eliminering av transaktioner mellan koncernbolag
Koncerninterna fordringar och skulder, internförsäljning samt internvinster
elimineras i sin helhet i koncernredovisningen.

bar nyttjandeperiod. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter
och årligen genomförs en prövning med avseende på nedskrivningsbehov
oavsett om det finns en indikation på värdenedgång eller ej av tillgångens
återvinningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar

Koncernens redovisade nettoomsättning avser i huvudsak intäkter från försäljning av varor, tjänster och provisioner avseende förmedling av finansiella
kontrakt. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.
Intäkter från försäljning av varor redovisas i samband med att väsentliga
risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts
till utomstående parter, normalt i samband med leverans till kunden.
Intäkterna i dotterbolaget Svensk Kraftmäkling uppkommer främst vid
mäkling av finansiella kontrakt avseende elkraft, elcertifikat, ursprungsmärkt
el och utsläppsreduktioner.
Ränteintäkter redovisas löpande och utdelningsintäkter när rätten att erhålla betalning fastställts. Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på
skulder redovisas i resultaträkningen i den period vilken de hänför sig till.
Utdelningar redovisas när enhetens rätt att erhålla betalning är fastställd.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation
och underhåll redovisas som kostnader i den period de uppstår.
Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga
värde. Avskrivningsperioderna för de linjära avskrivningarna baseras på
beräknade nyttjandeperioder. Nyttjandeperioderna är följande:
Byggnader 20–25 år, avseende byggnader i dotterbolaget Woxna Graphite sker
inga avskrivningar för närvarande då ingen produktion sker, se vidare not 12.
Markarbeten 20 år, avser i sin helhet tillgångar i Woxna Graphite där det
för närvarande inte sker några avskrivningar då ingen produktion sker, se
vidare not 12.
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10–15 år. Avseende anläggningar i Woxna Graphite sker inga avskrivningar för närvarande då ingen
produktion sker, se vidare not 12.
Inventarier, verktyg och installationer, 5 år.

Pensioner

Nedskrivningar

Inom Tricoronakoncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda
pensionsplaner. Pensionskostnaderna för de avgiftsbestämda planerna belastar resultatet i takt med att de anställda utför sina tjänster. De förmånsbestämda planerna täcks genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från
Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) UFR 6 är detta en förmånsbestämd
plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2009 har bolaget inte
haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan
som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom
en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.

Goodwill skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, oavsett om det finns någon indikation på värdenedgång eller ej.
Vad gäller övriga anläggningstillgångar bedöms dessa med avseende på
värdeminskning närhelst händelser eller förändringar indikerar att det redovisade värdet kanske ej är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det
belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Med nettoförsäljningsvärdet avses det mest sannolika priset vid
en försäljning på en normalt fungerande marknad, efter avdrag för försäljningskostnader. Med nyttjandevärdet avses nuvärdet av de uppskattade
kassaflöden som förväntas genom att använda tillgången och det beräknade
restvärdet vid slutet av nyttjandeperioden.

Intäkter

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas avseende
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar
i uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla skattepliktiga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. För avdragsgilla temporära
skillnader redovisas skattefordran om den bedöms kunna utnyttjas i framtiden. Uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det är troligt att
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka
de kan utnyttjas.

Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojekt avser kostnader som aktiveras för utveckling och igångsättning av nya verksamheter. Kostnader för utvecklingsprojekt aktiveras
när samtliga följande kriterier är uppfyllda: a) det är tekniskt möjligt att
färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas, b) har för avsikt
att färdigställa tillgången och använda eller sälja den, c) har förutsättningar
för att använda eller sälja tillgången, d) tillgången kommer att generera
ekonomiska fördelar, e) det finns tekniska, finansiella eller andra resurser i
tillräcklig omfattning för att fullfölja utvecklingen av tillgången och f) kan på
ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som rör tillgången. När verksamheten
sätts igång kommer de aktiverade kostnaderna att skrivas av linjärt under
den bedömda nyttjandeperioden. Nyttjandeperioderna är följande:
Aktiverade kostnader för utveckling av verksamhetsprojekt kring affärsverksamhet inom utsläppsreduktioner skrivs av under 5 år.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar avser utgifter för rörlig köpeskilling enligt avtal som
aktiverats i samband med tecknande av kontrakt avseende utsläppsreduktioner.

Goodwill
Vid rörelseförvärv redovisas goodwill i balansräkningen i de fall anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna
skulder. Goodwill redovisas som immateriell anläggningstillgång med obestäm-

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse
som ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetalningar
kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är vidare
att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. Beräknade efterbehandlingskostnader för gruvverksamheten som
förväntas uppstå när verksamheten stängs, reserveras för och kostnadsföres
över den totala beräknade verksamhetsperioden. Kostnaden redovisas som
del av gruvverksamhetens kostnad för sålda varor.

Leasingavtal
Varken koncern eller moderbolag har några finansiella leasingavtal. För koncernens operationella leasingavtal redovisas kostnaderna linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulager i koncernen värderas enligt lägsta värdets princip, vilket innebär
det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in först ut- principen.
Nettoförsäljningsvärdet är det förväntade försäljningspriset i den löpande
verksamheten med avdrag för försäljningskostnader. Utsläppsreduktioner
betraktas som varor i redovisningen och ej som finansiella instrument. Bolagets framtida åtagande avseende inköp av utsläppsreduktioner redovisas ej
då dessa är att betrakta som ramavtal där bl a osäkerhet om volym föreligger.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, övriga fordringar och likvida medel. På skuldsidan återfinns bland annat leverantörsskulder, konvertibla förlagslån och övriga skulder.
En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget
blir part i instrumentens avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i
balansräkningen när fakturan skickas. Skuld uppstår när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura har
mottagits. Leverantörsskulder tas upp när fakturan mottagits. En finansiell
tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserats,
förfallit eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat
sätt upphör.

Redovisningsprinciper och noter
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Alla finansiella tillgångar och skulder klassificeras i följande kategorier:
• Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen består av två undergrupper.
1. Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid första redovisningstillfället har bestämts att tillhöra denna kategori. Tricorona har
inga finansiella instrument klassificerade i denna grupp.
2. Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel. Tricorona
har inga finansiella instrument klassificerade i denna grupp.
• Investeringar som hålls till förfall. Tricorona har inga finansiella instrument klassificerade i denna grupp.
• Lånefordringar och kundfordringar. Tricoronas kundfordringar och
övriga fordringar ingår i denna kategori.
• Finansiella tillgångar som kan säljas. Tricorona har inga finansiella instrument klassificerade i denna grupp.
• Övriga finansiella skulder som är värderade till anskaffningsvärde. Tricoronas leverantörsskulder ingår bl a i denna kategori.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag
för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade
löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.

Likvida medel
I moderbolagets och koncernens likvida medel ingår koncernens behållning på
koncernkonton och övriga bankkonton. Likvida medel värderas till verkligt värde.

Skulder
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Transaktionskostnader i samband med upptagande av finansiella skulder amorteras över
lånets löptid som en finansiell kostnad.

Leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering
till nominellt belopp.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs.
Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader, medan
kursdifferenser av finansiell karaktär redovisas bland finansiella poster.

Derivat och säkringsredovisning
Finansiella instrument som används för säkring av valutarisk i kassaflöden
redovisas till marknadsvärde vilket debiteras eller krediteras en separat del
av eget kapital förutsatt att de uppställda villkoren för kassaflödessäkrad
redovisning är uppfyllda. Ackumulerad värdeförändring med avseende på
säkringsinstrument förs till resultaträkningen vid samma tidpunkt som
underliggande säkrad transaktion påverkar koncernens resultat. I den omfattning som villkoren för säkringsredovisning inte är uppfyllda redovisas
värdeförändringarna i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som
likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Segment
Koncernen har tre segment; Utsläppshandel, Mäkling och Övrig verksamhet.
IFRS 8 kräver att segmentinformation presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på det sätt som den används i den
interna rapporteringen. Utgångspunkten för identifiering av rapporterbara
segment är den interna rapporteringen.
Utsläppshandel inkluderar all verksamhet, inköp och försäljning, avseende
utsläppsreduktioner. Mäkling verksamhet består av mäkling av el, el-certifikat
och liknande instrument. Inom Övrig verksamhet redovisas den verksamhet
som ingick i det tidigare affärsområdet Minerals. Den består av ett antal
olika mineralfyndigheter.
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Väsentliga bedömningar och osäkerheter vid
gjorda uppskattningar

Inkomstskatter
Väsentliga bedömningar av ledningen krävs vid beräkning av uppskjutna
skatter. Ledningen måste särskilt bedöma sannolikheten att uppskjutna skattefordringar kan avräknas mot överskott vid en framtida beskattning.

Nedskrivning av goodwill, övriga immateriella tillgångar
och materiella tillgångar
Immateriella och materiella tillgångar undantaget goodwill ska amorteras
över uppskattad nyttjandeperiod. Uppskattad nyttjandeperiod är baserad
på en uppskattning av tidsperioden som tillgången kommer att generera
intäkter. Om det vid bokslutstidpunkten föreligger indikation på att en
materiell eller immateriell anläggningstillgång har minskat i värde beräknas
tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre beloppet av
tillgångens nettoförsäljningspris och dess värde vid brukande, vilket baseras på företagsledningens uppskattning av framtida kassaflöden. Om det
beräknade värdet understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning
till tillgångens återvinningsvärde. För att bestämma värdet vid brukande
används uppskattade framtida kassaflöden vilka baseras på interna affärsplaner och prognoser. Samma metod används för bedömning av eventuellt
nedskrivningsbehov för goodwill.

Avsättningar
Generellt sett redovisas en avsättning då det finns ett åtagande som följd av en
inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras. Då det finns en osäkerhet i uppskattningarna, avseende kommande händelser utanför koncernens kontroll kan det verkliga utfallet avvika väsentligt.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation (RFR) 2.2 redovisning för juridisk person. RFR 2.2
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall
tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt
inom ramen för ÅRL och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka tillägg som skall göras från IFRS.

Intresse- och dotterföretag
Andelar i intresseföretag och dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt
anskaffningsvärdemetoden. Redovisade värden prövas vid varje balansdag
för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Som intäkt
redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör
från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger
dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen
och reducerar andelens redovisade värde.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet
från Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) UFR 2. Aktieägartillskott förs
direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos
givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt
ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att
minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

NOT 2 Segmentsinformation
Koncernen är organiserad i tre verksamhetsområden, Utsläppshandel, Mäkling samt Övrig verksamhet (för beskrivningar se förvaltningsberättelsen).
Verksamheten i det tidigare affärsområdet Minerals återfinns numera under Övrig verksamhet.

Rörelsesegment – affärsområden, räkenskapsåret 2009
Utsläppshandel

Mäkling

Övrig
verksamhet

Avvecklad
verksamhet

Nettoomsättning externt

677,1

20,4

0,8

0,6

Nettoomsättning internt

637,4

Mkr

Nettoomsättning
Resultat per rörelsegren

1 314,5

20,4

0,8

0,6

184,5

4,5

–18,8

0,3

Eliminering

Koncernen
698,9

–637,4

0,0

–637,4

698,9
170,5

Rörelseresultat

170,5

Finansiella intäkter

2,7

Finansiella kostnader

–0,8

Skatt

–23,3

Årets resultat

149,2

Varav övriga rörelseintäkter och kostnader
av engångskaraktär
Varav nedskrivningar av tillgångar

0,1

0,1

–14,1

–14,1

Övriga upplysningar
Tillgångar

638,9

37,2

102,4

778,5

Skulder

210,3

8,5

6,7

225,5

–0,2

–14,6

–15,8

Utsläppshandel

Mäkling

Övrig
verksamhet

Avvecklad
verksamhet

Eliminering

Koncernen

Nettoomsättning externt

676,5

21,3

0,5

52,7

–52,7

698,3

Nettoomsättning internt

542,3

0,1

1 218,8

21,4

0,5

52,7

202,5

9,2

6,3

–8,6

Investeringar

0,9

Avskrivningar

–1,0

0,9

Rörelsesegment – affärsområden, räkenskapsåret 2008
Mkr

Nettoomsättning

Resultat per rörelsegren

–542,4

0,0

–595,1

698,3

209,4

Rörelseresultat

209,4

Finansiella intäkter

7,8

Finansiella kostnader

–0,3

Skatt

–22,0

Årets resultat

194,9

Varav övriga rörelseintäkter och kostnader
av engångskaraktär

0,0

Varav andel i intresseföretags resultat

–0,2

–0,2

Varav nedskrivningar av tillgångar

–3,1

–3,1

Övriga upplysningar
1 234

28,4

47,5

Skulder

Tillgångar

783

7,1

5,8

Investeringar

1,2

Avskrivningar

–0,6

1,2

–545,8

765,3

–545,8

250,1
1,2

–0,2

–0,8

Geografiska områden
Investeringar

Tillgångar

Försäljning

Mkr

2009

2008

2009

2008

2009

2008

59,2

26,1

724,1

754,5

0,9

0,4

Europa, exkl Sverige

423,8

644,0

Övriga världen

216,0

28,2

Sverige

1,0
54,4

9,8

0,8

Summa
698,9
698,3
778,5
765,3
0,9
1,2
Bolagets kunder inom utsläppshandeln består i huvudsak av; dels företag som omfattas av utsläppshandel enligt avtal och lagar samt olika finansiella aktörer
som också är mycket aktiva i handeln med utsläppsreduktioner. Inom
mäkling består kunderna av elproducenter, större elkonsumenter samt olika
finansiella aktörer.
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Intäkternas fördelning

forts. NOT 4

Koncernen

Mkr

2009

Varor
Utsläppsreduktioner
Provisioner

Moderbolaget

2008

2009

2008

1,4

0,5

0,6

52,7

677,2

676,0

534,7

670,1

19,9

21,1

Tjänster

0,4

0,7

10,1

Summa

698,9

698,3

545,4

722,8

Löner, andra ersättningar och
sociala avgifter

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans
beslut.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören
utgör koncernledningen, samt nyckelpersoner som har ledande befattning (se
sidan 41). Totalt antal ledande befattningshavare uppgår till 8 (10) personer.

Rörlig ersättning
I övriga intäkter ingår intäkter från:
Avskrivning lån NUTEK WOXNA

4,2

Avskrivning skuld till tidigare
ägare av SKM
Valutakursvinst/förlust

0,3
–4,3

Försäkringsersättning
Metallvärden

Summa

1,6

0,8

0,4

Återförd kundförlust ANA
Övrigt

24,3

0,3
0,1

0,7

0,1

0,6

–4,2

30,2

1,7

1,4

Huvuddelen 97 (97) procent av koncernens intäkter kommer från försäljning
av utsläppsreduktioner inom verksamhetsområdet Utsläppshandel. Vidare
förekommer intäkter avseende tjänster och provisioner från verksamhetsområdet Mäkling. Moderbolagets intäkter fördelar sig geografiskt på Sverige
med 32,8 (61,9) mkr, på Europa med 340,1 (645,4) mkr och övriga världen
med 172,5 (15,5) mkr.
Tricorona har två kunder där försäljningen uppgår till totalt 45 procent av
koncernens omsättningen.

    

NOT 4

Löner, andra ersättningar och
sociala avgifter
Koncernen

Mkr

2009

2008

Moderbolaget

2009

2008

Löner och ersättningar till
31,5

34,7

11,2

11,6

– övriga anställda

30,9

22,9

3,2

3,8

Summa löner och ersättningar

62,4

57,6

14,4

15,4

Sociala avgifter enligt lag och avtal

18,5

19,7

6,0

6,1

– varav pensionskostnader

4,1

3,7

1,5

1,2

– varav pensionskostnader för
styrelse, VD och övriga ledande
befattningshavare

2,7

2,3

1,1

0,9

80,9

77,3

20,4

21,5

Ersättning till ledande befattningshavare
På Årsstämman den 28 april 2009 beslutades om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare, innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga. Dessa riktlinjer var i överensstämmelse med
de riktlinjer som beslutades på den extrabolagsstämman den 25 juni 2008.
Ledande befattningshavare utgörs av bolagets koncernledning, samt nyckelpersoner med ledande befattning. Utöver fast grundlön kan ledningen även
erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad
på bolagets ekonomiska utfall i förhållande till av styrelsen fastställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket
möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och
rörliga ersättning till andra förmåner, t ex pensionsförmåner.
Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag
vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den
anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå.
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Övriga förmåner
Med övriga förmåner avses förmån av tjänstebil.

– styrelse, VD och övriga ledande
befattningshavare

Totalt löner, sociala avgifter,
pensioner m.m.

För 2009 föreligger avtal med verkställande direktören och ledande befattningshavare.
Styrelsen har beslutat att bolaget skall avsätta vinstmedel tilll ett vinstdelningsprogram för de anställda och ledande befattningshavare. Avsättningen
varierar mellan bolagens huvudsakliga verksamhetsområden. Vinstdelningar
för anställda och ledande befattningshavare har reserverats 2009.
Inom verksamhetsområdet Utsläppshandel föreligger ett avtal om vinstdelning som innebär att maximalt 15 procent av verksamhetsområdets resultat
efter skatt (vilket även inkluderar fördelade gemensamma kostnader) kan
utgå som vinstdelning att fördelas mellan verksamhetsområdets anställda.
Vid beräkning av vinstdelningsgrundande resultat används en modell för att
knyta vinstmarginalen till prisbilden vid kontrakteringstillfället. Inom verksamhetsområdena Mäkling och Klimatneutralisering finns också avtal om
vinstdelning, där maximalt 30–35 procent av rörelseresultatet för respektive
verksamhetsområde efter fördelning av gemensamma kostnader fördelas
mellan verksamhetsområdets anställda.
Inom ramen för den totala tillgängliga avsättningen för vinstdelningsprogrammet föreligger även avtal för den verkställande direktören och ledande
befattningshavarna om rörlig ersättning baserat på koncernens totala resultat.
Rörlig ersättning uppgår totalt till 25,9 (29,3) mkr exklusive sociala avgifter,
varav verkställande direktör och ledande befattningshavare 18,8 (23,6) mkr
exklusive sociala avgifter.
De rörliga ersättningarna är ej pensionsgrundande. De rörliga ersättningarna inom ramen för det totala vinstdelningsprogrammet enligt
ovan kan för 2009 högst uppgå till sammanlagt 75 miljoner kronor (dvs
100 miljoner kronor inklusive sociala avgifter). Vid beräkning av rörlig
ersättning skall kostnader eller intäkter av engångskaraktär exkluderas.
Till enskild befattningshavare kan rörlig ersättning uppgå till maximalt tio
gånger årslönen.

Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien varierar med den fasta lönen. Enligt avtal är pensionspremien en förutbestämd
procentsats av den fasta lönen. Dessutom har bolaget inom ramen för ovanstående avtal tecknat en kapitalförsäkring med VD som förmånstagare. För
2009 uppgick premierna till 33 (27) procent av pensionsgrundande lön. För
andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Pensionspremien
följer ITP-planen. För 2009 uppgick de totala premierna till 23 (19) procent
av pensionsgrundande lön.

Avgångsvederlag
För verkställande direktören gäller vid en uppsägning en uppsägningstid om 9
månader och vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 18 månader.
För andra ledande befattningshavare gäller vid egen uppsägning en
uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en
uppsägningstid om 6–12 månader. Inga avtal om avgångsvederlag finns.

Berednings- och beslutsprocess
På årsstämman 2009 beslutades om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
Lön och andra anställningsvillkor för verkställande direktören förhandlas
mellan verkställande direktören och styrelsens ordförande, varefter styrelsen
i sin helhet beslutar om ersättningen. Löner och andra anställningsvillkor för
andra ledande befattningshavare beslutas av styrelsen efter rekommendation
av VD. Ersättningskommittén bereder frågorna.

Aktierelaterade ersättningar
Som ett tillägg till den tidigare utformade vinstdelningsprogrammet beslutade
stämman att för ledande befattningshavare och anställda inom verksamhetsområdet utsläppshandel införa en aktierelaterad del som skall vara en del av
det rörliga ersättningssystemet. Styrelsen i bolaget föreslog att den aktierelaterade delen av vinstdelningsprogrammet bör utformas på följande sätt:

    

forts. NOT 4

Löner, andra ersättningar och
sociala avgifter

• De rörliga ersättningarna som utgår till VD, ledande befattningshavare
samt anställda inom verksamhetsområdet utsläppshandel skall erläggas
kontant till de personer som enligt styrelsen skall erhålla sådan ersättning
enligt diskretionärt beslut av styrelsen.
• I de fall den kontanta rörliga ersättningen, efter avdrag för schablonskatt
uppgår till 25 handelsposter, enligt uträkning nedan, skall femtio procent
investeras i bolagets aktier på sekundärmarknaden. De aktier som förvärvas som en del av det rörliga ersättningssytemet skall behållas i minst 3 år,
en s k lock up. En lock up av aktierna sker genom deponering av aktieinnehavet på särskild värdepappersdepå vilken pantsätts till säkerhet för enskild arbetstagares åtagande enligt bonusavtalet.
• Vidare är det styrelsens avsikt att i avtalet föra in en 18-månaders karenstid avseende avyttring av aktier som anställd investerat i, inom ramen för
vinstdelningsprogrammet, för det fall anställningen upphör. Dock skall
anställd aldrig behöva behålla det spärrade aktieinnehavet i bolaget längre
än 3 år från investeringstidpunkten.
För att utlösa investeringsåtagandet skall den utbetalda rörliga ersättning-

en uppgå till minst 25 handelsposter (1 handelspost = för närvarande 2 000
aktier) gånger den fastställda snittkursen. Det antal aktier som medabetaren
skall förvärva fastställs genom en snittkurs som baseras på bolagets aktiers
genomsnittliga marknadskurs under tio handelsdagar före utbetalningen av
den kontanta ersättningen. Om snittkursen beräknas till 10 kronor så måste
den utbetalda rörliga ersättningen uppgå till minst 500 000 kronor (efter
avdrag för schablonskatt) för att utlösa investeringsåtagandet. Ett belopp
som motsvarar hälften av den utbetalda rörliga ersättningen, efter avdrag för
schablonskatt, skall investeras i aktier i bolaget, vilka skall deponeras i värdepappersdepå och behållas i minst tre år. Om, vid tillfället för utbetalningen
av den rörliga ersättningen, enskild ledande befattningshavare redan har ett
innehav av aktier i bolaget som motsvarar det antal aktier som den ersättningsberättigade skall investera i enligt ovan, behöver personen ej investera
i nya aktier. Om ledande befattningshavare väljer att inte investera i nya aktier skall den ledande befattningshavaren ur sitt befintliga aktieinnehav allo
kera det antal aktier som denne skall investera i enligt ovan, vilka skall deponeras i en värdepappersdepå och behållas i minst tre år.

Ersättningar och andra förmåner
Grundlön/
styrelsearvode

2009

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Summa

Styrelsens ordförande Pär Ceder

0,4

Styrelseledamot Roger Bergqvist

0,1

0,1

Styrelseledamot Anders Lidefelt

0,1

0,1

Styrelseledamot Patrik Wahlén

0,1

0,1

Styrelseledamot Nils-Fredrik Nyblaeus

0,1

0,1

Styrelseledamot Magnus Sundström

0,1

Verkställande direktören

2,1

Andra ledande befattningshavare (7)

0,1
6,2

0,1

0,7

9,2

8,7

12,6

0,7

2,0

24,0

11,8

18,8

0,8

2,7

34,2

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Summa
2008

0,4

Summa

Styrelsens ordförande Pär Ceder

0,5

Styrelseledamot Roger Bergqvist

0,1

0,1

Styrelseledamot Anders Lidefelt

0,2

0,2

Styrelseledamot Ingela Trolle

0,1

0,1

Styrelseledamot Patrik Wahlén

0,1

Verkställande direktören

2,1

Andra ledande befattningshavare (9)
Summa

0,5

0,1
8,5

0,6

11,2

7,8

15,1

0,3

1,8

25,0

10,9

23,6

0,3

2,4

37,2

För året har antalet andra ledande befattningshavare minskat från föregående år till 7 (9) personer. Att beakta detta vid jämförelse med föregående års siffror.

NOT 5 Arvode till bolagets revisor
Koncernen

Mkr

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

1,3

1,0

1,1

1,0

Revision:
Ernst & Young AB
Andra uppdrag än revisionsuppdraget:
Ernst & Young AB

0,7

0,8

0,7

0,8

Summa

2,0

1,8

1,8

1,8

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
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NOT 6 Operationella leasingavtal

NOT 9 Skatter

Koncernens och moderbolagets operationella leasingavtal avser kontorslokaler samt förmånsbilar. Leasingavtalen avseende kontorslokaler sträcker sig
som längst till och med 31 december 2013. Dessa är indexreglerade. Leasingavtalen avseende förmånsbilar sträcker sig som längst till februari 2012.
Totala kostnader för leasingåtagande uppgår till 5,4 (4,2) mkr för året.

Härledning av effektiv skatt
Inkomstskatter

Koncernen

Mkr

2009

2008

Moderbolaget

2009

2008

Koncernen

Mkr

2009

2008

Skatt enligt gällande skattesats
26,3 (26,3) % för perioden
kvarvarande verksamhet

–26,1

–21,9

Skatt på koncernbidrag

Räkenskapsårets leasingavgifter
(avseende kontorslokaler)

5,0

3,9

2,1

1,8

Summa

5,0

3,9

2,1

1,8

Uppskjuten skatt på
periodiseringsfond

5,1

Uppskjuten skatt på
internvinst lager

1,6

Uppskjutna skatter som
uppkommit eller återförts

5,7

4,0

2,1

2,1

3,4

3,0

2,1

2,1

2012

2,1

2,1

2,1

2,1

2013

2,1

2,1

2,1

2,1

13,3

11,2

8,4

8,4

2014
Summa

Koncernen

Mkr

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Räkenskapsårets leasingavgifter
(avseende förmånsbilar)

0,4

0,3

0,2

0,1

Summa

0,4

0,3

0,2

0,1

Framtida leasingavgifter har följande förfallotidpunkter:
2010

0,4

0,4
0,1

2011

0,2

2012

0,1

Summa

0,7

NOT 7

0,2

0,1

0,1

0,1
0,5

0,5

0,3

Finansiella intäkter

Mkr
Räntor

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

2,7

7,8

3,0

7,1

7,8

61,0

Koncernen

Mkr

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Räntor

–0,3

–0,3

–1,3

–0,3

Nedskrivning av aktier
och andelar

–0,5

–10,8

–0,1

Summa

–0,8

–0,3

–12,1

–0,4

Nedskrivningen av aktier och andelar i moderbolaget om totalt -10,8 (-0,1)
mkr avser aktier och andelar inom före detta affärsområde Minerals, numera
Övrig verksamhet.
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Koncernen

–22,9

5,1

Moderbolaget

2008

2009

Redovisat resultat före skatt *)

172,2

216,9

163,2

83,7

Skatt enligt gällande skattesats

–45,3

–60,7

–42,9

–23,4

Skatt för tidigare perioder

2008

2,1

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag och temporära skillnader

–2,5

5,4

Utnyttjade underskottsavdrag
som inte tidigare bokförts som
uppskjutna skattefordringar

16,2

33,7

Skillnader i skattesatser

6,6

Skatteeffekt avyttrad verksamhet

0,1

5,1

7,8

23,5

–0,9

Skatteeffekt ej skattepliktiga
intäkter

15,2
–0,5

–0,4

–3,0

–0,1

–23,3

–22,9

–22,9

5,1

*) Redovisat resultat före skatt är resultat exkluderat avvecklad verksamhet
0,3 (–8,6) mkr.

Förändringar i uppskjutna skattefordringar
Belopp
vid årets
ingång

7,1

Finansiella kostnader

–0,9
–22,9

2009

57,9
2,7

2,7
–23,3

5,1

Mkr

0,0

Erhållen aktieutdelning

–6,3

Redovisat resultat före skatt

Summa

Realisationsresultat
vid försäljningar
Summa

Summa

Skatteeffekt ej avdragsgilla
kostnader

Koncernen

NOT 8

0,2

2008

–6,8

Framtida minimileasingavgifter har följande förfallotidpunkter:
2010

2009

–16,6

Uppskjuten skatt underskott

2011

Moderbolaget

Övrigt
totalresultat

Redovisat
resultat

Belopp
vid årets
utgång

Underskottsavdrag

7,9

–7,9

0,0

Internvinst lager

1,6

–1,6

0,0

Valutasäkringsreserv

0,0

4,1

Summa

9,5

4,1

–9,5

4,1

4,1

forts. NOT 9

Skatter
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Immateriella anläggningtillgångar

Övriga immateriella tillgångar
Förändringar i uppskjutna skatteskulder
Belopp
vid årets
ingång

Koncernen

Övrigt
totalresultat

Periodiseringsfonder

–6,8

Valutasäkringsreserv

–0,7

–11,0

Summa

–7,5

–11,0

Redovisat
resultat

Belopp
vid årets
utgång

6,8

0,0
–11,7

6,8

–11,7

Underskottsavdrag i koncern uppgår till cirka 2 (33) mkr, varav 0 (30) mkr i
moderbolag. För underskottsavdragen har inte någon uppskjuten skattefordran bokförts. Möjligheten att fullt ut utnyttja underskottsavdragen de
närmaste åren begränsas dock av koncernbidragspärrar.
Samtliga uppskjutna skattefordringar och skulder är värderade till gällande
skattesats.

Mkr

Moderbolaget

2009

2008

9,5

22,7

13,1

–13,2

–13,1

Ingående anskaffningsvärde
– Årets utrangering
– Årets inköp

2009

2008

8,8

– Inköp genom förvärv av
verksamhet
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

18,3

9,5

Ingående avskrivningar

–2,5

–6,6

–4,4

4,4

4,4

–0,2

–0,3

– Utrangering
– Avskrivningar

0,0

0,0

Utgående ackumulerade
avskrivningar

–2,7

–2,5

Under året förvärvades samtliga aktier i SciBase AB (senare namnändrat till
Sumåssjön Finans). I det förvärvade bolaget fanns ett skattemässigt underskott
vilka uppkommit i tidigare bedriven verksamhet. Dessa underskott har tillfullo
utnyttjats under året.

Ingående nedskrivningar

–6,7

–15,4

–8,7

8,7

8,7

NOT 10 Resultat per aktie

Utgående bokfört värde

SciBase

koncernen

Mkr

2009

2008

Redovisat resultat

149,2

194,9

Resultat för beräkning av resultat per aktie
före utspädning

149,2

194,9

Räntekostnader på konvertibla skuldebrev

0,2

0,3

149,4

195,2

Resultat för beräkning av resultat per aktie
efter utspädning
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st
Förmodad konvertering, st
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

143 111 262 143 403 043
0,0

3 339 054

143 111 262 146 742 097

NOT 11 Immateriella anläggningtillgångar
Värdet på koncernens immateriella tillgångar prövas årligen per kassaflödesgenererande enhet innehållande goodwill genom s k impairment tests. För
antagande om det framtida kassaflödet har budgetar för år 2010 använts.
Utvecklingen för åren 2010 och framåt baseras på antaganden om tillväxt och
marginalutveckling generellt för marknaden. De prognostiserade kassaflödena
för 6–9 år har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 12–15 procent efter skatt. Vid upprättandet av budget och antaganden om tillväxt och
marginalutveckling har bedömningar gjorts avseende förväntad utveckling för
marknadspriser, valutakurser och andra relevanta variabler.

– Utrangering
– Nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar

Mkr

Koncernen

2009

2008

Ingående anskaffningsvärde

22,6

22,6

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

22,6

22,6

Ingående avskrivningar

–0,3

–0,3

Utgående ackumulerade avskrivningar

–0,3

–0,3

Ingående nedskrivningar

–1,7

–1,7

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

–1,7

–1,7

Utgående bokfört värde

20,6

20,6

Goodwill uppstod i samband med förvärvet av Climate Change Management
Sweden AB med 10,0 mkr, samt övriga 10,6 mkr härrör sig från förvärvet
Svenska Kraftmäkling 2003.

0,0

–8,8
–15,5

–6,7

0,0

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

Under året har Tricoronas ägande (50,6%) i Svenska Kaolin AB ökat. Svenska
Kaolin konsolideras sedan 2009. Årets nedskrivning avser Svenska Kaolin
AB:s gruvrättigheter.

Nedskrivning mineraltillgångar
På grund av osäkerhet avseende värdet på tillgångarna inom det före detta
verksamhetsområdet Minerals har nedskrivning för året av dessa skett med
totalt 14,5 mkr.

NOT 12

Materiella anläggningstillgångar

Årets inköp under byggnader och mark avser en avsättning för framtida
kostnader för efterbehandling av Kringelgruvan i Woxna Graphite AB. Detta
härrör sig till Övrig verksamhet. Under 2009 har en nedskrivning om 5,3 (3,1)
mkr skett i Woxna Graphite. Nedskrivningarna gjordes av maskiner och tekniska anläggningar. Nedskrivningen baseras på en bedömning av värdet på
tillgångar i samband med en eventuell försäljning av bolaget. Under 2009 har
även utrangering skett av tillgångar i under året likviderat bolag Dalporfyr AB.
Samtliga nedskrivningar och utrangering härrör sig till övrig verksamhet.

Byggnader och mark
Mkr
Ingående anskaffningsvärde
– Årets inköp

Goodwill

0,0

    Koncernen
2009

2008

23,8

23,8

6,2

– Utrangering av verksamheter

–0,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29,9

23,8

Ingående avskrivningar

–7,0

–7,0

– Utrangering av verksamheter
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
– Nedskrivningar

0,1
–6,9

–7,0

–10,4

–10,4

–2,0

– Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade nedskrivningar

–0,1
–12,4

–10,4

Utgående bokfört värde

10,6

6,4

Bokfört värde byggnader

2,0

2,0

Taxeringsvärden byggnader

2,7

2,7

Taxeringsvärden mark
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Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

Mkr

2009

2008

Ingående anskaffningsvärde

56,6

56,6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

56,6

56,6

Ingående avskrivningar

–20,5

–20,5

Utgående ackumulerade avskrivningar

–20,5

–20,5

Ingående nedskrivningar

–32,9

–29,7

– Nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde

–3,3

–3,1

–36,2

–32,9

–0,1

3,2

Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Mkr
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
– Inköp genom förvärv av verksamhet
– Avyttringar

moderbolaget

2009

2008

2009

10,2

9,0

2,1

2008
1,9

0,7

1,2

0,5

0,2

0,2
–0,1

– Försäljning av verksamheter

–0,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10,9

10,2

2,6

2,1

Ingående avskrivningar

–6,0

–5,2

–0,6

–0,1

– Avskrivningar

–0,9

–0,8

–0,6

–0,5

–1,2

–0,6

– Avyttringar

0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar

–6,8

–6,0

Ingående nedskrivningar

–1,6

–1,6

Utgående ackumulerade nedskrivningar

–1,6

–1,6

0,0

0,0

2,5

2,6

1,4

1,5

Säte

Antal
andelar

Utgående bokfört värde

NOT 13

Moderbolagets andelar i dotterbolag

Företag 2009

Org. nummer

Kapitalandel

Kvotvärde

Bokfört
värde 2009

Bokfört
värde 2008
0,4

Carbon Asset Management Sweden AB

556646-6230

Stockholm

1 000

100%

100

0,4

Carbon Asset Services Sweden AB

556688-5009

Stockholm

1 000

100%

100

0,1

0,1

Climate Change Management Sweden AB

556674-1988

Stockholm

2 000

100%

100

9,6

9,6

Svensk Kraftmäkling AB

556518-5245

Stockholm

68 000

100%

100

28,0

28,0

Tricorona Climate Partner AB

556504-9862

Stockholm

100 000

100%

1

0,0

0,0

Carbon Asset Management No. 1 AB

556267-3987

Stockholm

Woxna Graphite AB

556478-0632

Stockholm

53 000

100%

100

0,0

5,3

Aros Mineral AB

556469-6481

Stockholm

7 000

100%

50

0,0

0,7

Dalporfyr AB

556474-7284

Stockholm

Svenska Vanadin AB

556529-6778

Stockholm

1 000

100%

100

0,0

0,1

1 000

100%

100

0,1

0,1

Sumåssjön AB
Tricorona Deutschland GmbH
Tricorona Carbon Asset Management K.K
Tricorona Carbon Asset Management Pte. Ltd.
Svenska Kaolin AB

1,1

0,1

556702-9789

Stockholm

DE25 652 1819

Hamburg

0104-01-076738

Tokyo

200

100%

4 300

0,6

0,6

2008198876

Singapore

500 000

100%

2,57

3,0

0,0

556513-5877

Skåne

8 838 314

50,6%

0,1

0,2

Summa

0,0

0,0

41,7

46,3

Innehav hos dotterföretag
OOO CCM Sweden AB

1057747119946

Moskva

10 000

100%

Under året har likvidation genomförts av Dalporfyr AB samt Carbon Assset Management No. 1 AB. Avyttrat under året är Tricorona Deutschland GmbH. Under
året förvärvades SciBase AB som sedan fusionerades in i Sumåssjön AB. Nedskrivning är gjord av innehaven i Woxna Graphite AB, Aros Mineral AB och Svenska
Vanadin AB. 												
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NOT 14 Fordringar och skulder, dotterbolag
Moderbolaget

Moderbolaget

Mkr

2009

2008

Mkr

2009

2008

Skulder

Fordringar

Tricorona Climate Partner AB
Carbon Asset Management Sweden AB

2,0

4,1

Tricorona Climate Partner AB

21,1

0,6

95,7

53,4

Carbon Asset Management Sweden AB

40,7

83,2

26,6

Carbon Asset Services Sweden AB

36,3

292,8

Carbon Asset Services Sweden AB
Climate Change Management Sweden AB

1,2

3,2

Climate Change Management Sweden AB

Svensk Kraftmäkling AB

3,1

0,5

Carbon Asset Management No. 1 AB

0,9

Woxna Graphite AB

Woxna Graphite AB
Tricorona Carbon Asset Management Pte. Ltd.

4,7

Svenska Kaolin AB

107,5

0,3

Tricorona Carbon Asset Management Pte. Ltd.

44,9

Aros Mineral AB

0,2

Summa

1,1
34,9

Tricorona Carbon Asset Management K.K

5,4

Tricorona Deutschland GmbH

1,5

93,4

0,8

0,5

0,5

0,1

Dalporfyr AB

0,1

Svenska Vanadin AB
Sumåssjön AB
Summa

53,8

0,1

234,7

378,5

NOT 15 Andelar i intresseföretag

Svenska Kaolin AB

Org.
nummer

Säte

Antal
andelar

Kapitalandel

556513-5877

Eslöv

7 943 220

48,2%

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Bokfört värde
2008

Bokfört värde
2008

Summa

2008

Resultat

Tillgångar

Skulder

–0,3

8,4

0,4

Svenska Kaolin AB

4,0

3,7

4,0

3,7

Sedan 2009 konsolideras Svenska Kaolin i Tricoronas räkenskaper. Detta sedan Tricoronas andel av röster och aktier överskridit 50 procent.

NOT 16

Fordringar hos intressebolag

NOT 18

Upplupna intäkter
Koncernen

MODERBOLAGET

Mkr
Svenska Kaolin AB

NOT 17

2008

Mkr

0,4

2010

Varulager

2009

KONCERNEN

Handelsvaror och råvaror
Summa

2008
1,6

2011

1,7

1,6

1,6

1,6

2012

2,2

2,2

2,2

2,2

3,9

7,1

3,9

5,4

Summa

Utsläppsreduktioner

2009

3,3

2013

Utsläppsreduktioner avser dels inköpta utsläppsreduktioner (CER:s och VER:s)
som fanns i lager per 2009-12-31, dels upparbetade kostnader i utsläppsprojekt
som ännu ej levererats. I moderbolaget har under 2008 det lager av ädelmetaller
som övertogs i samband med försäljningen av ANA Ädelmetall 2007 avyttrats.
									

Mkr

Moderbolaget

2008

2008

2009

2008

95,6

45,4

0,2

1,0

0,2

1,0

0,9

1,3
46,7

Övriga långfristiga fordringar
Moderbolaget

moderbolaget

2009

96,5

NOT 19
Mkr

2009

Kapitalförsäkring

0,3

Summa

0,3

noter

2008
0,0

25

NOT 20

Kundfordringar/leverantörsskulder

NOT 21

Övriga kortfristiga fordringar

Kundfordringar redovisas till fakturerat belopp med avdrag för bedömd
förlustrisk. För året bedöms ej någon förlustrisk föreligga.
Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

Mkr

2009

2008

2009

2008

Fakturerat belopp

108,4

46,0

30,7

20,8

Förskott till leverantör

Summa

108,4

46,0

30,7

20,8

Momsfordringar

Mkr

Skattefordran
Åldersanalys förfallna
kundfordringar

2009

2008

0–15 dagar

1,5

0,6

16–30 dagar

0,1

0,2

31–45 dagar

0,3

1,2

46– dagar

0,2

0,2

Summa

2,1

2,2

Valuta kundfordringar

Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

33,9

41,3

3,0

0,6

45,2

1,1

0,0

0,0

2008

2009

2008

SEK

5,8

24,0

0,6

0,5

EUR

102,6

22,0

30,1

20,3

Summa

108,4

46,0

30,7

20,8

Valuta leverantörsskulder
Mkr

Koncernen

2009

2008

Moderbolaget

2009

2008

SEK

1,5

0,6

1,3

0,3

EUR

3,0

84,3

0,2

0,1

1,5

0,4

USD

2,5

19,1

Summa

7,0

104,0

Deposition hyra

1,3

0,5

Övriga fordringar

5,1

0,4

88,5

44,2

2009

2008

3,9

79,7

21,5
1,2

11,5
25,4

92,4

Förutbetalda kostnader och
NOT 22 upplupna intäkter

    

Koncernen

Moderbolaget

2009

Moderbolaget

0,3

Verkligt värde valutaderivat

Summa

Mkr

Mkr

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

88,6

45,6

88,6

45,6

Förutbetalda tjänster, arvoden

0,1

1,1

Förutbetalda försäkringar

0,2

0,2

0,2

0,1

Förutbetalda hyror

0,7

0,5

0,6

0,5

89,4

47,2

Upplupna intäkter

Övriga poster
Summa

0,2

0,3

89,8

47,7

1,0

Koncernens finansiella tillgångar/skulder

Mkr

2009

TILLGÅNGAR

Lån och
fordringar

Derivat

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

6,2

Aktier i intressebolag
Spärrade bankmedel

2008

Icke
finansiella
tillgångar

20,7

20,9

20,9

12,2

12,2

0,0

0,0

4,0

4,1
3,9

Förutbet. kostn./Upplupna intäkter
Kassa och bank

45,2

88,6

33,9
1,2

253,2

Avyttringsgrupp för försäljning
Summa tillgångar

noter

232,1
5,4
46,0

88,5

14,1

89,8

45,6

253,2

293,7

45,2

163,1

778,5

636,9

9,5

46,7

46,7

29,0

44,2

7,1
46,0

1,1

2,1

47,7
293,7

0,0
570,2

9,5
1,7

96,5
108,4

4,0
232,1

4,1
3,9

108,4
9,4

Summa

12,9

96,5

Övriga korta fordringar

Derivat

Icke
finansiella
tillgångar

6,7

100,5

Lager
Kundfordringar

Summa

Lån och
fordringar

20,7

100,5

Uppskjutna skattefordringar
Upplupna intäkter

26

2008

Fordran intressebolag
   Koncernen

Mkr

NOT 23

2009

2,8

1,2

1,2

125,6

765,3

forts. NOT 23

Koncernens finansiella tillgångar/skulder

Mkr

2009
Övriga
finansiella
skulder

2008

Icke
finansiella
tillgångar

Summa

Avsättningar

7,0

7,0

Konvertibla förlagslån långfristiga

0,0

0,0

SKULDER

Derivat

Övriga
finansiella
skulder

Derivat

Icke
finansiella
tillgångar

Summa

0,8

0,8
0,0

Övriga långfristiga skulder

14,6

14,6

4,0

Uppskjuten skatteskuld

11,7

11,7

7,6

7,6

Konvertibla förlagslån kortfristiga

0,0

0,0

13,4

13,4

Leverantörsskulder

7,0

Övriga korta skulder

1,3

Upplupna kostn./Förutbet. intäkter

5,6

37,0

4,0

7,0

104,0

1,3

8,2

2,1

28,3

30,4

140,0

177,0

43,2

46,7

89,9

148,3

225,5

75,8

250,1

Avyttringsgrupp för försäljning

104,0

0,0

0,0

Summa skulder

71,6

5,6

174,3

0,0

Den största delen av de finansiella tillgångarna och skulderna återspeglar det bokförda värdet marknadsvärdet.

NOT 24 Eget kapital

NOT 26 Övriga Långfristiga skulder

Specifikationer över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten
Förändring eget kapital.

KONCERNEN

Mkr

AKTIER
Moderbolagets aktiekapital består av följande aktier:

NUTEK, resterande köpeskilling

Antal

Aktiekapital, kr

Aktier

146 742 098

14 674 210

0,1

Totalt

146 742 098

14 674 210

0,1

Antal

Aktiekapital, kr

Kvotvärde

Antal 2008-12-31

143 403 043

14 340 304

0,1

Antal 2009-12-31

146 742 098

14 674 210

0,1

Antal aktier

Kvotvärde

Tricorona genomförde under hösten att återköpsprogram av egna aktier, varvid totalt 5 500 000 aktier återköptes.
Tricoronas förvaltade kapital utgörs av eget kapital. Bolagets syfte är att
generera vinst till aktieägarna. Det finns inga andra externa kapitalkrav än vad
som följer av aktiebolagslagen.
Styrelsen har föreslagit årsstämman att till aktieägarna utdelas en utdelning
om 0,70 kronor per aktie.

NOT 25

2009

2008

4,0

4,0

Verkligt värde valutaderivat

10,6

Summa

14,6

4,0

Av de långfristiga skulderna är det 4,0 mkr som förfaller till betalning senare
än fem år efter balansdagen. Amortering och ränta för skuld på 4,0 mkr kommer att betalas med ett årligt belopp som utgörs av 20 kr/ton bruten och för
anrikning avsedd malm tills resterande köpeskilling erlagts. I de fall dotterbolaget Woxna Graphite visat negativt resultat för det räkenskapsår som avslutats
närmast före förfallodagen skall anstånd medges. Belopp för vilket anstånd
beviljas erlägges när dotterbolaget Woxna Graphites ackumulerade resultat
inte längre är negativt.
Woxna har även 1993 ingått ett avtal med NUTEK om förvärv av Inmutningarna Mattsmyra nr 2, Gropabo nr 1 samt Månsberg nr. 1, där köpeskillingen uppgår till 1 000 kkr per inmutning. Köpeskillingen skall betalas med
ett årligt belopp som utgörs av 20 kr/ton bruten och för anrikning avsedd
malm tills resterande köpeskilling erlagts. I de fall dotterbolaget Woxna
Graphite visat negativt resultat för det räkenskapsår som avslutats närmast
före förfallodagen skall anstånd medges. Det finns för närvarande inga planer
på en eventuell produktionsstart på dessa inmutningar, varför ovanstående
sammanlagda köpeskilling om totalt 3 000 kkr ej har skuldförts.
Skulden om 10,6 mkr avser långfristiga valutakurssäkringar som gjorts av
försåld volym CER:s.

Övriga avsättningar
   KONCERNEN

2009

2008

Woxna

Mkr

7,0

0,8

Summa övriga avsättningar

7,0

0,8

Övriga avsättningar avser kostnader för efterbehandling av Kringelgruvan.
Tricorona har enligt beslut av Länsstyrelsen Gävleborg ställt ut en bankgaranti
om 0,5 mkr som säkerhet för efterbehandlingen.

NOT 27

Konvertibla skuldebrev

Tricorona AB emitterade 2002-12-31 konvertibla förlagslån, om nominellt 13,4
mkr, som berättigar till konvertering till 3 339 054 aktier under perioden 200712-31– 2009-12-31 till en konverteringskurs av 4,00 kr per aktie och en fast
ränta på 2 procent per år. Norrlandsfonden har rätt att konvertera till 2 810 252
aktier och ALMI Företagspartner Gävleborg har rätt att konvertera till 528 802
aktier. I december påkallade Norrlandsfonden och ALMI Företagspartner Gävleborg konvertering av sitt innehav av konvertibla skuldebrev om totalt 13,4 mkr.
Denna konvertering innebar att antalet utestående aktier i bolaget ökade med
3 339 055.

noter
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NOT 28

		Justeringar för poster som inte
NOT 32		 ingår i kassaflödet, m m

Övriga kortfristiga skulder
Koncernen

Mkr

2009

2008

Momsskulder

1,3

6,5

Verkligt värde valutaderivat

5,6

Moderbolaget

2009

2008

   Koncernen

Mkr
Avskrivningar/nedskrivningar

2008

2009

2008

10,0

4,1

2,0

0,5

Andel i intressebolags resultat

Skatteskuld

0,5

Aktieutdelning

Övriga kortfristiga skulder

1,3

21,8
2,1

0,4

0,1

Minoritetsandel

Summa

8,2

30,4

0,4

0,6

Omräkningsdifferens
Övrigt
Summa

Moderbolaget

2009

0,2
57,9
–0,2
2,4
4,8

3,5

14,6

10,2

59,9

0,5

Upplupna kostnader och
NOT 29 förutbetalda intäkter

    

Förvärv av materiella
NOT 33 anläggningstillgångar

    
Koncernen

Mkr
Förutbetalda intäkter
utsläppsreduktioner
Upplupna kostnader
utsläppsreduktioner

2009

2008

0,1

20,6

Moderbolaget

2009

2008
   Koncernen

3,3

137,7

26,0

9,6

1,9

Upplupna arvoden, tjänster

1,7

1,8

1,2

1,3

Upplupna och beräknade
sociala avgifter

1,2

1,3

0,7

0,7

Upplupna semesterlöner

1,6

1,5

0,6

0,5

32,3

38,5

9,7

10,9

Upplupen vinstdelning inkl
sociala avgifter
Provisioner

1,9

Övriga poster

0,5

0,2

0,3

177,0

89,9

22,1

Summa

18,6

    
Ställda säkerheter och
NOT 30 eventualförpliktelser

Årets investeringar

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

–0,9

–1,2

–0,5

–0,2

Investeringar i anläggningstillgångar avser kontorsinventarier och
datautrustning

NOT 34 Förvärv av verksamheter
Den 10 juni 2009 förvärvades samtliga aktier i SciBase AB. SciBase namnändrades därefter till Sumåssjön Finans AB. Förvärvet hade inga anläggningstillgångar utan omfattade en uppskjuten skattefordran på 16,1 mkr avseende ett
underskott som uppkommit under verksamhetsåret 2009 med 61,1 mkr. Den
5 oktober fusionerades Sumåssjön Finans AB upp i Sumåssjön AB. Sumåssjön
AB ingår i verksamhetsområdet Övrigt.

Förvärvade tillgångar och övertagna skulder

Koncernen

Mkr

Mkr

Moderbolaget

Redovisade och verkliga värden på förvärvade tillgångar och skulder fördelar
sig på följande sätt:

2009

2008

2009

2008

Spärrade bankmedel, långfristiga

50,2

11,3

50,2

11,3

Övriga omsättningstillgångar

1,0

Spärrade bankmedel, kortfristiga

50,3

220,8

50,3

220,8

Likvida medel

4,9

100,5

232,1

100,5

232,1

Kortfristiga skulder

Företagsinteckningar

Summa

Mkr

Netto, identifierbara tillgångar och skulder

Valuta – spärrade bankmedel
SEK

42,0

96,0

42,0

96,0

EUR

58,5

136,1

58,5

136,1

100,5

232,1

100,5

232,1

Summa

Spärrade bankmedel avser säkerheter för bankgarantier samt säkerställande
av beslutade belopp för efterbehandling. De kortfristiga bankmedeln förfaller
under år 2010.

2009

–1,7
4,1

Uppskjuten skattefordran

16,1

Skatteintäkt

–8,8

Köpeskilling totalt
Tricoronas andel

11,4
100%

Anskaffningsvärde och kassaflödeseffekter
Anskaffningsvärde tillkom på följande sätt:

NOT 31

Transaktioner med närstående

Moderbolaget har garantiåttaganden till förmån för dotterbolagen avseende
fullgöranden av avtal. Ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare redovisas i not 4 och transaktioner med koncernbolag redovisas
i not 39. Inga övriga transaktioner har förekommit.

Mkr

2009

Anskaffningsvärde
Erlagd köpeskilling
Direkta transaktionskostnader
Totalt anskaffningsvärde

–10,2
–1,2
–11,4

Avgår likvida medel
Likvida medel
Påverkan på koncernens likvida medel

28

noter

4,9
–6,5

forts. NOT 34

Förvärv av verksamheter

forts. NOT 36

Kassaflödesanalys förvärvat dotterbolag

Kassaflödessäkring

Tricoronas utestående valutaterminskontrakt
för säkring av kassaflöden

Mkr

2009

Från den löpande verksamheten

–15,3

Från investeringsverksamheten
Periodens kassaflöde

Förfall

Nominellt MYEN/
Nominellt MSEK

Marknadsvärde MSEK

6,5

2010-03

1 000/89

10,9

–8,8

2010-12

1700/163

29,6

2011-06

700/55

–0,8

2011-12

1035/81

–1,1

2012-06

1730/142

–1,5

MYEN/ MSEK

37,1

NOT 35 Försäljning av verksamheter

Total

Resultaträkning avyttrat dotterbolag
Koncernen

Mkr
Intäkter
Kostnader
Resultat av försäljning av aktier i dotterbolag
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2009

2008

2,9

52,7

–3,1

–61,3

0,0
–0,2

–8,6

0,0

0,9

–0,2

–7,7

Balansräkning avyttrat dotterbolag
2009

Marknadsvärde MSEK

2010-01

2/22

–0,3

2010-12

10/99

–0,1

2011-06

3/30

–0,1

2011-12

5/53

–0,2

2012-06

8150/84

–0,2

2013-06

3/28

–0,5

MEUR/ MSEK

–1,4

Nominellt MUSD/
Nominellt MSEK

Marknadsvärde MSEK

Total

   Koncernen

Mkr

Nominellt MEUR/
Nominellt MSEK

Förfall

2008

Lager
Övriga tillgångar
Tillgångar

1,2
0,0

1,2

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder

0,0

Kassaflödesanalys avyttrat dotterbolag
Mkr

0,0

   Koncernen

2009

2008

Från den löpande verksamheten

0,0

47,4

Från investeringsverksamheten

0,0

Periodens kassaflöde

0,0

NOT 36

47,4

Förfall
2010-01

–13/–89

4,3

2010-06

4/28

–1,3

2010-12

12/81

–3,4

2011-06

5/33

–1,3

2011-12

7/51

–1,9

2012-06

12/84

–3,0

2013-06
Total

–0,1
–6,7

Totalt

29,0

NOT 37 Likvida medel

Kassaflödessäkring

Förändring av säkringsreserv i eget kapital
Mkr

2/12
MUSD/ MSEK

Koncernen

2009

2008

2,1

–

Ingående balans
Ökning av marknadsvärde valutaterminer

24,1

2,8

Skatt på ökat marknadsvärde

–6,9

–0,7

Utgående balans

19,3

2,1

Förändring av säkringsreserv redovisas över totalresultatet.

Moderbolaget

Mkr

2009

2008

2009

2008

Kassa och bank

253,2

293,7

226,1

263,8

Summa

253,2

293,7

226,1

263,8

Likvida medel – valuta
SEK

162,9

80,8

142,0

56,6

EUR

86,2

211,5

84,0

207,2

USD

0,1

0,2

0,1

NOK

0,2

0,3

RMB

2,4

0,9

SGD

0,9

JPY
Summa

0,5
253,2

293,7

226,1

263,8

noter

29

Moderbolagets likvida medel avser banktillgodohavanden.

NOT 38

Finansiella risker och policies

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Med
finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde.
Dessa risker är huvudsakligen likviditetsrisk, kreditrisk, valutakursrisker och
prisrisker. Därutöver finns risker för egendom och ansvar som är försäkringsbara. Styrelsen granskar riskerna och beslutar hur de skall hanteras.

varande begränsade av de säkerhetskrav som oftast ställs vid sådana affärer.
Säkerhetskraven består av att bolaget måste ställa säkerhet vid en försäljning
(s k ”initial margin”) och vidare måste förbinda sig att vid en eventuell marknadsprisuppgång jämfört med det kontrakterade priset ställa ytterligare säkerhet
(s k ”variation margin”).

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken för att bolaget på grund av brist av likvida
medel ej kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden. Då inköp/inleveranser kan
variera mellan kvartalen, varierar också behovet av tillgång till likvida medel
i samma mån. Förskottsbetalningar till leverantörer förekommer endast i
begränsad utsträckning. I syfte att ha beredskap för perioder med lägre prisnivåer på utsläppsreduktioner har bolaget bedömt att en hög kassaberedskap
är nödvändig. Detta för att kunna anpassa leveranstidpunkter samt kunna
pris- och valutasäkra framtida leveranser.

Kreditrisk

   
Inköp och försäljning mellan
NOT 39 koncernföretag
moderbolaget

Mkr

Kreditrisken definieras som risken att kunder inte fullgör sina betalningsförpliktelser som utgörs av koncernens utestående kundfordringar samt
ej fakturerade upplupna intäkter. Kundförlusterna har historiskt sett varit
mycket begränsade. Inom utsläppshandeln är antalet kunder begränsat och
ofta betydligt större än Tricorona. Betalningsvillkoren har ofta korta betalningstider, bl a mot bakgrund att utsläppsreduktioner i vissa fall handlas med
liknande villkor som för finansiella instrument.

2009

Försäljning
Inköp

1,6

350,5

521,5

NOT 40 Medelantal anställda, m m

Ränterisk
Koncernens huvudsakliga finansieringskälla är eget kapital. Bolaget har per
balansdagen inga räntebärande skulder. Ränterisken består av de fluktuationer i räntenivå bolagets likvida medel kan utsättas för.
En förändring av räntenivån med 1 procent påverkar resultatet med cirka
4 mkr.

2008

0,5

2009

2008

Medelantal
anställda

Varav
män

Medelantal
anställda

Varav
män

MODERBOLAGET

Valutarisk

Sverige

8

52%

7

56%

Bolagets varuinköp (CER:s) sker i huvudsak i Euro och till viss del i USdollar. Bolagets fakturering sker till mycket stor del i Euro. Viss fakturering
i svenska och norska kronor samt japanska Yen förekommer. Av bolagets
omkostnader är cirka två tredjedelar i svenska kronor. Dock har bolaget på
grund av verksamheter utomlands även kostnader i andra valutor. Dessa
uppgick till cirka en tredjedel av bolagets totala omkostnader under året. Per
balansdagen hade bolaget säkrat delar av sina förväntade valutainflöden.
Bolaget har under året säkrat valutaexponeringar i japanska Yen, Euro och
US-dollar. Dessa valutasäkringar förfaller under de kommande tre åren.

Totalt moderbolag

8

52%

7

56%

Sverige

23

69%

23

65%

Kina

25

42%

12

58%

Ryssland

4

42%

12

58%

Tyskland

2

100%

3

100%

Uzbekistan

Prisrisk
En stor del av bolagets affärsidé bygger på att till fast pris köpa enskilda
projekts produktion av utsläppsreduktioner (CER:s). Försäljning sker i
huvudsak sedan till olika kunder, som bolaget garanterar försåld volym, till
det vid affärstillfället rådande marknadspriset. Leveranstidpunkten vid dessa
försäljningar är alltifrån omedelbar leverans (spot) till leverans år 2012. Per
balansdagen var 10 procent av den kontrakterade volymen 2010–2012 såld.
Om marknadspriset förändras får det direkt genomslag på bolagets intjäningsförmåga, detta då inköpspriset är fast. Under 2009 har marknadspriset
på CER:s varierat mellan 7,60 Euro och 13,90 Euro. Vid periodens slut var
priset 11,14 Euro. Samtlig kontrakterad volym 2010–2012 är åtagande till
fast pris.
För perioden 2013–2020 är drygt två tredjedelar av volymen åtagande till
fast pris och knappt en tredjedel av volymen utgörs av optioner att köpa till
ett förbestämt pris.
För perioden efter 2020 är cirka en tredjedel av volymen åtagande till
fast pris och cirka två tredjedelar av volymen utgörs av optioner att köpa
till ett förutbestämt pris. Endast en mindre del utgörs av kontrakt där priset
innehåller en rörlig komponent kopplat till marknadspriset vid leverans (s k
indexerat pris). Ingen försäljning har skett från volymen efter 2012.
Marknadspriset för CER:s styrs i nuläget i huvudsak av efterfrågan
inom EU:s handelssystem. Marknadspriset kommer också att påverkas av
hur andra handelssystem i framtiden kommer att utformas och vilka typer
av utsläppsrätter dessa kommer att tillåta. Regelverket för hur och vilka
CER:s som får användas i EU:s nästa handelsperiod 2013–2020 har ännu ej
fastställts. Skulle EU införa begränsningar för vilka CER:s som får användas
inom EU avseende t ex typ eller ursprung, skulle detta få en negativ effekt för
marknadspriset på den typ av CER:s som begränsningarna kommer att gälla.
Skulle det inte heller finnas någon annan avsättning för dessa CER:s finns risken att marknadspriset kan komma att understiga bolagets anskaffningspris.
Ett sätt att begränsa prisrisken är att sälja mer av den kontrakterade volymen.
Bolaget har ambitionen att genomföra sådana försäljningar, men är för när-
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DOTTERBOLAG

noter

1

0%

4

75%

Totalt dotterbolag

55

55%

54

65%

KONCERNEN

63

54%

61

64%

Styrelsen och ledande befattningshavare
2009
Antal på
balansdagen
Styrelseledamöter
Vd och andra ledande
befattningshavare

2008

Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

6

100%

5

80%

8

88%

10

90%

Styrelseledamöter

6

100%

5

80%

Vd och andra ledande
befattningshavare

2

100%

2

100%

KONCERNEN

MODERBOLAGET

För året har antalet ledande befattningshavare minskat till 8 (10). Att beakta
vid jämförelse med föregående års siffror.
Då moderbolaget inte har mer än 10 anställda rapporteras ej några siffror för
sjukfrånvaro.

NOT 41

FLERÅRSÖVERSIKT

KONCERNENS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG

Mkr

2009

2008

2007

2006

2005

Nettoomsättning, mkr

698,9

698,3

216,8

85,7

165,1

Rörelseresultat, mkr

170,3

218,0

–43,2

1,7

9,0

Resultat efter skatt, mkr

148,9

202,6

–53,4

–2,3

7,5

21,3

27,9

Neg

Neg

4,5

Vinstmarginal, %
Balansomslutning, mkr

778,5

765,3

372,0

464,7

215,3

Eget kapital, mkr

553,0

515,2

318,0

357,7

114,0

Soliditet, %

71

67

85

77

53

Skuldsättningsgrad, %

0,0

1,7

3,6

4,7

24,8

Resultat per aktie, kr

1,04

1,41

–0,27

–0,02

0,15

Resultat per aktie vid full utspädning, kr

1,04

1,38

–0,27

–0,02

0,14

–12,3

–2,4

–4,2

9,7

–27,2

Antal aktier vid perioden slut, tusen

141 242

143 403

143 403

137 877

61 830

Genomsnittligt antal aktier, tusen

143 111

143 403

141 359

107 978

49 519

5,75

7,25

11,00

4,98

3,06

69

72

53

47
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Investeringsverksamheten

Börskurs, slutkurs för perioden
Antal anställda vid periodens slut
För år 2005 ingår avvecklad verksamhet i nyckeltalen.

NOT 42

Händelser efter balansdagen

Den 10 februari publicerade Opcon AB (publ) ett offentligt erbjudande till
aktieägarna i Tricorona att överlåta samtliga aktier i utbyte mot nyemitterade aktier i Opcon. Styrelsen i Tricorona publicerade den 29 mars ett

uttalande där de rekommenderar aktieägarna att inte acceptera erbjudandet
från Opcon.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

Resultat per aktie

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Vinstmarginal

Resultat per aktie vid full konvertering

Resultat efter skatt i procent av rörelseintäkterna.

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antalet aktier vid full
konvertering.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i procent av balansomslutningen.

noter
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Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana
de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 27 april för fastställelse.

Stockholm den 7 april 2010

Pär Ceder

Roger Bergqvist

Anders Lidefelt		

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Patrik Wahlén

Nils-Fredrik Nyblœus

Magnus Sundström

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

		

Niels von Zweigbergk
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 april 2010
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
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Underskrifter

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Tricorona Aktiebolag
Org.nr 556332–0240
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Tricorona AB (publ) för
räkenskapsåret 2009. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 6–32. Det är
styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för
att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med
god revisionssed i Sverige. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision

innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information
i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprin
ciperna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och
ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god

redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
internationella redovisningsstandarder
IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och
ställning. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar vinstmedlen i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 7 april 2010
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Bolagsstyrningsrapport

Inledning
Tricorona AB (publ) är ett svenskt
publikt aktiebolag noterat på NASDAQ
OMX Nordic. Tricorona tillämpar
sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning, vilken är en del av NASDAQ
OMX Stockholms regelverk, och lämnar
här sin bolagsstyrningsrapport för 2009.
Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och
har inte granskats av bolagets revisor.
Tricorona har under 2009 inte gjort
några avsteg från Svensk kod för bolagsstyrning.
God bolagsstyrning handlar om
att säkerställa att ett bolag sköts på
ett för aktieägarna så effektivt sätt
som möjligt. Bolagsstyrning innefattar
de beslutssystem genom vilka ägarna
styr verksamheten och omfattar även
regelverk för ledning och kontroll av
ett bolag. Följande huvudsakliga regelverk och policys är av betydelse för
bolagsstyrningen inom Tricorona:
Externa regelverk som påverkar bolagsstyrningen
• Svensk aktiebolagslag
• Svensk årsredovisningslag
• Svensk bokföringslag
• NASDAQ OMX Stockholms noteringsavtal
• Svensk kod för bolagsstyrning
Interna regelverk och policies som
påverkar bolagsstyrningen
• Bolagsordning
• Arbetsordning för styrelsen och VD
• Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
• Ekonomihandbok
• Finanspolicy
• Övriga policys och riktlinjer

Aktieägare
Tricorona är sedan juni 1989 noterat på
Stockholmbörsen. Aktien handlas idag
på NASDAQ OMX Stockholm på
Nordic Small Cap-listan. Aktiekapitalet i
Tricorona AB uppgick per den 31 december 2009 till 14 679 205 kronor fördelat
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på 146 792 048 aktier om nominellt 10
öre. Varje aktie berättigar till en röst och
medför lika rätt till andel i Tricoronas
kapital.
Tricorona hade vid årets utgång
9 150 (7 500) aktieägare. De tio största
ägarna äger cirka 48 (47) procent av de
utestående aktierna. Bolagets största
ägare är liksom föregående år Volati
Ltd som äger 20,8 (20,8) miljoner aktier
vilket motsvarar 14,2 (14,5) procent av
de utestående aktierna.
Se sidan 4 för ytterligare information
om ägarstruktur och aktien.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta
beslutande organ där aktieägarna utövar sitt inflytande. 2009 års årsstämma ägde rum den 28 april 2009.
Närvarande vid stämman var representanter för 48,3 miljoner aktier och röster, motsvarande 33,7 procent av det
totala antalet aktier och röster. Vid årsstämman beslutas om de enligt bolags
ordningen fastställda punkterna såsom; fastställande av balans- och resultaträkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, disposition beträffande
bolagets vinst eller förlust, fastställande
av arvoden för styrelse och revisorer
samt val av styrelse. Protokoll från bolagsstämman finns tillgängligt på Tricoronas hemsida www.tricorona.se.
Några av de beslut som fattades av årsstämman var följande:
• Nils-Fredrik Nyblæus och Magnus
Sundström valdes till nya styrelseledamöter och Pär Ceder, Anders Lidefelt,
Roger Bergqvist och Patrik Wahlén omvaldes. Pär Ceder valdes till styrelsens
ordförande. Den tidigare ledamoten
Ingela Trolle hade avböjt omval.
• Årsstämman beslutade att en valberedning skulle inrättas inför 2010 års
årsstämma.
• Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission samt emission av teckningsoptioner och konvertibler om

bolagsstyrningsrapport

maximalt sammantaget 14 000 000
nya aktier.
• Årsstämman beslutade vidare om
bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv och överlåtelse av
bolagets egna aktier.
Årsstämma 2010 kommer att äga rum
den 27 april 2010.

Valberedning
Årsstämman 2008 beslutade att en valberedning skall inrättas inför varje årsstämma. Valberedningens ledamöter
utses i samråd med bolagets större
aktieägare. Valberedningen skall bestå
av minst fyra medlemmar varav minst
två skall vara oberoende från bolaget
samt en vara bolagets styrelseordförande. I valberedningens uppgifter skall
bland annat ingå:
• att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
• att framarbeta förslag till årsstämman
avseende val av styrelse och styrelseordförande
• att framarbeta förslag till årsstämman
avseende arvode till styrelsen inklusive styrelseordföranden, ersättning
för kommittéarbete samt ersättning
till revisorer.
• Att framlägga förslag till principer för
tillsättande av kommande valberedning
I samband med publiceringen av delårsrapporten januari–september 2009 tillkännagavs valberedningen. Den består
av: Annika Andersson utsedd av Fjärde
AP-fonden (oberoende), Magnus Östberg utsedd av Stena Metall Finans
(oberoende), Karl Perlhagen utsedd av
Volati Ltd (beroende), samt Pär Ceder
styrelseordförande Tricorona (oberoende). Karl Perlhagen har utsetts till
valberedningens ordförande.

Styrelsen
Bolagets styrelse består av 6 ordinarie
ledamöter valda av årsstämman 2009.
Bolagets verkställande direktör är inte
ledamot av styrelsen men deltar på styrelsemötena. Bolagets revisor deltar vid

styrelsemötet i samband med bokslutskommunikén där han redovisar sina
iakttagelser från granskningen av den
interna kontrollen samt bokslutet.
Vidare träffar styrelsen, enligt styrelsens arbetsordning, revisorn en gång
per år utan närvaro av bolagsledningen.
För detaljerad beskrivning av styrelsens
medlemmar, se sidan 40.

Utvärdering av styrelsens
arbete

Styrelsens arbete

Ersättning till styrelsen

Styrelsen konstituerade sig den 28 april
2009 och har under året haft 15 protokollförda möten, varav två var per capsulam möten.
Styrelsens arbete följer den arbetsordning som årligen fastställs av styrelsen avseende arbetsfördelningen inom
styrelsen samt den instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. På
samtliga ordinarie möten har styrelsen
behandlat bolagets finansiella ställning
och utveckling. Därutöver har strategiska frågor som företagsförvärv och
avyttringar samt fastställande av finansiell målsättning behandlats.
Styrelsen har inte inrättat något revisionsutskott utan hela styrelsen fullgör
dessa uppgifter. Dock har en ersättningskommitté inrättats för hanteringen av vissa frågor kring ersättningar.

Ersättningen till styrelsen beslutades av
årsstämman 2009 och uppgår till
400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till
övriga ledamöter.

Arbetsordningen anger att en årlig
utvärdering av styrelsens arbete ska äga
rum och att slutsatserna av utvärderingen skall tillställas bolagets valberedning. Styrelsen har under året genomfört en utvärdering av styrelsens arbete
och delgivit valberedningen.

Tricorona bedriver sin verksamhet i tre
olika huvudområden:
• Utsläppshandel
• Klimattjänster (Tricorona Climate
Partner)
• Mäkling (Svensk Kraftmäkling)
Bolagets verkställande direktör är
ansvarig för verksamhetsområdet
utsläppshandel, liksom för övrig
verksamhet som omfattar bolagets
mineraltillgångar. Ansvariga för
verksamhetsområdena klimattjänster
och mäkling är respektive verkställande direktör i de separata bolag
som de verksamheterna bedrivs i.

Bolagsledning

Riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Bolagets verkställande direktör leder
verksamheten inom de ramar styrelsen
fastlagt.
VD ansvarar för att kontinuerligt
hålla styrelsens ordförande och övriga
styrelseledamöter informerade om företagets utveckling, såväl den finansiella
som den verksamhetsmässiga. Dessutom
ansvarar VD för att ta fram och distribuera nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemötena, föredrar
ärendena och motivera eventuella förslag
till beslut. Personbeskrivning för VD och
övriga ledande befattningshavare i koncernen framgår av årsredovisningen sidan 41.

På årsstämman 2009 beslutades det om
riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Dessa riktlinjer innebär att ersättningen till ledande befattningshavare, såsom löner och andra
ersättningsvillkor, skall vara marknadsmässiga. Detta mot bakgrund att bolagets medarbetare är av yttersta strategiska betydelse för bolaget.
Årsstämman beslutade om ett ersättnings- och incitamentsprogram i enlighet med det beslut om riktlinjer för
ledande befattningshavare som fattades
vid den extra bolagsstämman den 25
juni 2008 i syfte att kunna erbjuda

Namn

Född

Invald

Oberoende

Närvaro

Aktieinnehav

Pär Ceder

1956

2006

Ja

100%

40 500

Roger Bergqvist

1948

2008

Ja

100%

5 000

Anders Lidefelt

1959

2006

Ja

93%

45 000

Nils-Fredrik Nyblaeus

1951

2009

Ja

82%

10 000

Magnus Sundström

1954

2009

Ja

100%

725 000

Patrik Wahlén

1969

2008

Nej

100%

78 000
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konkurrenskraftiga villkor samtidigt
som bolagets medarbetare motiveras att
verka i aktieägarnas intresse.
Beslutet innebär att oförändrade
riktlinjer innebärande att ersättningen
till ledande befattningshavare skall
utgöras av en fast marknadsmässig lön
samt en rörlig ersättning som kopplas
till den resultatutveckling som kommer
aktieägarna till godo. Denna rörliga
ersättning skall ha ett förutbestämt tak.
Den totala kostnaden för fast och rörlig
ersättning skall varje år bestämmas till
ett belopp som inkluderar bolagets alla
ersättningskostnader, vilket möjliggör
för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel
pensionsförmåner. Vid uppsägning från
bolagets sida kan det finnas rätt till
avgångsvederlag vilket i sådana fall
skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes sida skall
inget avgångsvederlag utgå.
Den rörliga ersättningen till enskild
ledande befattningshavare skall baseras
på koncernens totala resultat efter skatt
och i sin helhet inrymmas i det totala
vinstdelningsprogrammet för bolagets
anställda, vilket styrelsen skall besluta
om. Till enskild ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med
maximalt tio gånger årslönen. Fördelning av eventuell rörlig ersättning till
enskild ledande befattningshavare sker
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diskretionärt av styrelsen. Vid fastställande av avsättning till rörlig ersättning
skall kostnader och intäkter av engångskaraktär exkluderas. Den rörliga
ersättningen är inte pensionsgrundande.
Ett belopp som motsvarar hälften av
den utbetalade rörliga ersättningen,
efter avdrag för schablonskatt, skall
investeras i aktier i bolaget, vilka skall
deponeras i värdepappersdepå och
behållas i minst tre år. Om, vid tillfället
för utbetalningen av den rörliga ersättningen, enskild ledande befattningshavare redan har ett innehav av aktier i
bolaget som motsvarar det antal aktier
som den ersättningsberättigade skall
investera i enligt ovan, behöver personen ej investera i nya aktier. Om ledande
befattningshavare väljer att inte investera i nya aktier skall den ledande
befattningshavaren ur sitt befintliga
aktieinnehav allokera det antal aktier
som denne skall investera i enligt ovan,
vilka skall deponeras i en värdepappersdepå och behållas i minst tre år.
Styrelsen skall äga rätt att frångå
ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att särskilda skäl föreligger.

bolagsstyrningsrapport

Riskanalys

Risker inom handel med el
Svensk Kraftmäkling, SKM, fungerar
endast som mäklare och tar inte några
egna positioner, vilket innebär att det
inte föreligger någon prisrisk. Riskerna
i denna verksamhet ligger i de traditionella kreditriskerna samt strukturella
förändringar genom vilka marknaden
för elhandel förändras.

Beroendet av nyckelpersoner
Tricoronas eventuella framgångar är till
stor del beroende av ett antal medarbetare med specifik och unik kompetens.
Förlusten av ett antal av dessa personer
skulle kunna påverka Tricoronas verksamhet och förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet negativt.

Operativa risker
Verksamheten inom Tricorona ställer
höga administrativa krav och medför
därför vissa operativa risker. Backupsystem och rutiner minskar riskerna för
datahaverier och återkommande funktionskontroller utförda av fristående
serviceföretag sker regelbundet. För de
risker som uppstår på grund av den
mänskliga faktorn finns en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada.

Risker avseende svenska
miljökrav
Tricoronas dotterbolag har bedrivit och
bedriver alltjämt verksamhet som är tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
enligt miljöbalken och annan relaterad
lagstiftning. Dessutom har Tricoronas
dotterbolag avvecklat verksamheter som
kan antas ha haft en väsentlig påverkan
på miljön. Svensk miljölagstiftning innehåller detaljerade regler vad avser, till
exempel, en verksamhetsutövares ansvar
för att efterleva meddelade tillstånd och
efterbehandla och sanera fastigheter som
visar sig vara förorenade.
Relevanta tillsynsmyndigheter har
befogenheter att meddela förelägganden
till verksamhetsutövare som bedriver
eller har bedrivit miljöfarlig verksamhet, avseende bland annat efterlevelse av
meddelade villkor för tillståndet och

efterbehandling m.m. De verksamheter
som bedrivs eller har bedrivits av Tricoronas dotterbolag kan i framtiden
komma att bli föremål för skärpt miljölagstiftning vad avser deras eventuella
ansvar för miljöpåverkan, vilket kan
leda till ökade kostnader eller behov av
investeringar för koncernen.

Marknaden för
utsläppsreduktioner
Risker med handeln av utsläppsreduktioner i allmänhet:
Tilldelningen av utsläppsrätter (AAU:s
under Kyotoavtalet till deltagande länder
och EUA:s i Europa till deltagande företag) har fastställts för det Europeiska
handelssystemets (EU-ETS) andra handelsperiod 2008–2012. För den tredje
handelsperioden inom EU-ETS, 2013–
2020 har EU-kommissionen ännu ej
fastställt det totala åtagandet – diskussioner har förts om ett åtagande att
minska 20 respektive 30 procent från
1990 års nivå, ej heller i detalj fastställt
hur många utsläppsrätter som kommer
att delas ut under perioden eller hur
många eller vilken typ av utsläppsreduktioner från CDM- och JI-projekt som
kommer tillåtas importeras.
Om EU-kommissionen begränsar
importen av utsläppsreduktioner från
CDM- och JI-projekt kan det uppstå
brist på utsläppsrätter som är tillåtna att
användas inom EU:s handelssystem samtidigt som det kan komma att bli ett
överutbud av utsläppsrätter som inte kvalificerar för att användas inom handelssystemet. Härvidlag är risken betydande
att utsläppsrätter från länder som väljer
att ej deltaga i kommande internationella
klimatöverenskommelse ej kommer att
kvalificera för EU:s handelssystem.

Handel med och investering i
cdm- och ji-projekt
Tricorona har genom dotterbolagen Carbon Asset Management Sweden (CAM),
Carbon Asset Services AB (CAS), Climate Change Management Sweden AB
(CCM) och Tricorona Carbon Asset
Management Pte, tecknat avtal om leve-

rans till fast pris från CDM/JI-projekt
för hela Kyotoperioden 2008–2012 samt
för EU:s tredje handelsperiod 2013–
2020. Dessutom finns ingångna avtal för
perioden efter 2020. Volymen i dessa
leveransavtal är ej garanterad utan kan
variera från år till år beroende på den
underliggande produktionen av t ex el.
Volymen påverkas också i hög grad av
olika externa regulatoriska och legala
faktorer avseende hanteringen och processandet av CDM inom UNFCCC. Förseningar i denna process innebär att förväntade volymer under Kyotoperioden
kan gå förlorade. Samtidigt innebär de
försäljningskontrakt Tricorona tecknar
med kunder i Europa ett åtagande om
garanterad volym. Skulle leveranserna
från de projekt som Tricorona tecknat
avtal om väsentligen understiga den sålda
volymen med garanti riskerar det få en
väsentlig negativ påverkan på Tricoronas
framtida resultat och finansiella ställning.

Priset på utsläppsreduktioner
Priset på utsläppsreduktioner påverkas
av marknadsfaktorer som är utom Tricoronas kontroll. Dessa kan leda till
prisfluktuationer inom EU:s handelssystem och på världsmarknaden. Sådana
faktorer är, bland andra, variationer i
efterfrågan på energiresurser, världsekonomin i allmänhet, politiska utspel
och beslut samt en bristande efterfrågan
på eller ett överflöd av utsläppsrätter.
Oförutsägbara prisfluktuationer på
utsläppsrätter kan få en väsentlig negativ påverkan på Tricoronas framtida
intäkter, resultat, finansiella ställning
och prestationer som bolag. Om de
utsläppsreduktioner som Tricorona
tecknat till fast pris ej får användas
inom EU:s handelssystem kommer
marknadspriset för dessa att påverkas
negativt. Om ej heller annan avsättning
för dessa utsläppsreduktioner finns kan
priset för dessa komma att väsentligen
understiga Tricoronas inköpspris vilket
skulle få en negativ påverkan på Tricoronas framtida resultat och finansiella
ställning. För ytterligare upplysningar
hänvisas till not 38, sid 30.

riskanalys
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Styrelsens ansvar för den interna
kontrollen följer av den svenska
aktiebolagslagen och svensk kod
för bolagsstyrning. Styrelsen för
Tricorona lämnar härmed sin årliga
rapport över de viktigaste inslagen i
bolagets system för intern kontroll
och riskhantering i samband med
den finansiella rapporteringen.
Rapporten har inte granskats av
bolagets revisorer.

Intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen har till syfte att ge en
rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, årsredovisningar och, bokslutskommunikéer
samt att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsregler samt de övriga krav som finns för
noterade bolag.
Tricoronas interna kontrollsystem
grundar sig på det allmänt erkända
COSO-ramverket (Internal Control –
Intergrated Framework, lanserat
av The Committee of the Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)). COSO definierar intern
kontroll som en process som påverkas av
styrelsen, bolagsledningen och annan
personal och som utformats för att ge en
rimlig försäkran om att bolagets mål
uppnås inom följande kategorier:
• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och
förordningar
Nedanstående beskrivning av Tricoronas interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen utgår ifrån de fem
komponenter som intern kontroll består
av enligt COSO:s definition:
• Kontrollmiljö
• Riskbedömning
• Kontrollaktiviteter
• Information och kommunikation
• Uppföljning

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön omfattar den kultur och
de värderingar som styrelse och bolagsledning kommunicerar och verkar utifrån, d v s det som anger tonen i organisationen och påverkar medarbetarnas
medvetenhet om kontrollfrågor. Kontrollmiljön utgör grunden för den interna kontrollen och etablerar den kultur och struktur som övriga internkon-
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trollkomponenter vilar på. Styrelsen har
det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
En viktig del i arbetet med att etablera
en väl fungerande intern kontroll är att
fördela ansvaret inom organisationen.
För detta har Tricorona utarbetat rutiner,
antagit skriftliga instruktioner, och policys så som arbetsordning för styrelsen,
instruktioner till verkställande direktören, attestinstruktion och finanspolicy
vilka bl a anger hur ansvaret skall fördelas samt hur befogenheter delegeras. Regler har även utformats för beslutsfattande
avseende t ex kostnader, investeringar,
juridiskt bindande avtal och kundkontrakt. Vidare har Tricorona upprättat en
ekonomihandbok med interna anvisningar och utformat en rapporteringsstruktur som möjliggör relevant uppföljning. Tricoronas redovisningsriktlinjer
och principer följer IFRS och har implementerats i syfte att säkerställa en likformig och stringent finansiell rapportering.

Riskbedömning
Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera de områden (processer, affärsområden, bolag) där det föreligger risk för att
väsentliga fel uppstår i den finansiella
rapporteringen. De väsentliga riskerna
som påverkar den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen
identifieras, bland annat i samarbete med
bolagets revisorer, i syfte att försöka säkerställa att det finns tillförlitliga kontroller i
dessa processer och för att undvika
väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Inom Tricorona ansvarar styrelsen
för att väsentliga risker med avseende på
eventuella fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras, detta görs
bl a genom godkännande av principer och
riktlinjer för Tricoronas riskhantering i
bolagets finanspolicy. VD och övriga
ledande befattningshavare har sedan det

operativa ansvaret att tillse att dessa principer och riktlinjer efterföljs. Inom ramen
för den finansiella uppföljningen görs
löpande riskbedömningar varvid åtgärder
vidtas vid behov.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter i syfte att förebygga,
upptäcka och åtgärda fel finns inbyggda
i hela Tricoronas process för finansiell
rapportering. Dessa kontroller har utformats för att hantera de identifierade
riskerna för att väsentliga fel uppstår i
den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteter förekommer i samtliga
delar av organisationen och inkluderar
alla nivåer och funktioner. Kontrollaktiviteterna omfattar en mängd skilda
åtgärder såsom godkännande av transaktioner, verifieringar, kontoavstämningar och resultatuppföljning.
En viktig komponent för att säkerställa en god intern kontroll avseende
den finansiella rapporteringen är att
försäkra sig om en hög IT-säkerhet i de
datasystem som påverkar den finansiella
rapporteringen. Inom Tricorona sker
detta genom regelverk kring systembehörighet, systemuppdateringar samt
säkerhetskopieringsrutiner.

Information och
kommunikation

Uppföljning
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten och bedöma kvaliteten på det interna kontrollsystemet inom Tricorona
sker löpande av bolagets styrelse, VD,
koncernledning och ledningen inom respektive dotterbolag. Uppföljningen sker
både informellt och formellt och inbegriper bland annat analys av finansiella
rapporter på månads- alternativt kvartalsbasis och jämförelse med budget.
Styrelsen tar regelbundet del av koncernens finansiella rapporter och på varje
ordinarie styrelsemöte behandlas bolagets finansiella ställning och resultatutveckling.
Uppföljningen är en integrerad del i
det löpande arbetet i verksamheten och
det finns etablerade rutiner för uppföljning i syfte att tillse att den interna kontrollen är tillfredställande. Brister i det
interna kontrollsystemet som uppmärksammas skall rapporteras till närmast
överordnad eller ledningen. Ledningen
beaktar även de externa revisorernas
rekommendationer avseende den
interna kontrollen.
Mot bakgrund av koncernens organisationsstruktur och storlek har styrelsen gjort bedömningen att det inte anses
motiverat att ha en särskild enhet för
internrevision.

Tricorona har upprättat tydliga informations- och kommunikationsformer för
att främja fullständighet och riktighet i
den finansiella rapporteringen. Relevanta anvisningar och instruktioner t ex i
samband med bokslut kommuniceras via
e-mail till samtliga berörda personer.
Kommunikationsvägarna ger även stöd
till ledningen att i tid kunna vidta lämpliga åtgärder utifrån den information
som kommer från organisationen.
Extern kommunikation hanteras via
hemsidan som kontinuerligt uppdateras
med aktuella finansiella rapporter och
övrig finansiell information.

Intern kontroll och riskhantering
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Styrelse

Pär Ceder

Roger Bergqvist

Nils-Fredrik Nyblæus

Magnus Sundström

Anders Lidefelt

Patrik Wahlén

Pär Ceder

Anders Lidefelt

Magnus Sundström

Född 1956.
Ordförande sedan 2007 (invald 2006).
VD och ordförande Nordic Finance LTD., Cypern.
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i
Nordic Finance Limited. Ordförande i Provident
Investments Limited, Kiwok Nordic AB och
Blackshield Private Equity AB.
Ledamot i Höganäs Bjuf Middle East Limited.
Bakgrund: 1981–1985 Götabankskoncernen,
1986–1987 Electrolux Leasing AB, 1987–1992
Montagu & Co AB/Midland Montagu Bank,
1992–1995 Banque Paribas, 1996–2001
Agrokraft AB, 2000–2004 Lantbrukarnas
riksförbund, 2004–2007 Ancoria Insurance
Public LTD, 2007– Nordic Finance LTD.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i
Stockholm.
Aktieinnehav: 40 500 aktier (via bolag).
Oberoende i förhållande till bolaget och större
aktieägare.

Född 1959.
Invald 2006.
Partner, Consiglio Capital AB.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Svea
Ekonomi AB.
Bakgrund: 1983–1988 Handelsbanken,
1988–1990 Egen verksamhet inom kapitalförvaltning, 1990–2003 ABB Financial Services,
2003–2005 Vattenfall, 2005– Consiglio Capital.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i
Stockholm.
Aktieinnehav: 45 000 aktier. Oberoende i
förhållande till bolaget och större aktieägare.

Född 1954.
Invald 2009.
VD och ägare i 1909 i Sigtuna Gruppen.
Andra uppdrag:
Bakgrund: 1980–1984 Ahsell AB, 1984–1988
Independent Leasing, 1988–2004 AMCO Gruppen, 2004–2009 Sigtuna Gruppen.
Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi,
Tekniska Högskolan Linköping.
Aktieinnehav: 725 000 aktier (via bolag).
Oberoende i förhållande till bolaget och större
aktieägare.

Roger Bergqvist
Född 1948.
Invald 2008.
Senior adviser Addtech.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i BE Group,
Proact IT Group AB, Stillfront AB och Stockholm
Byggplåt AB.
Bakgrund: 1970–1973 ABB, 1973–1977 Bergman & Beving AB, 1977–1983 Beving Elektronik
AB, 1983–1996 Teleinstrument AB, 1996–2000
Bergman & Beving Industry, 2000– Addtech AB.
Utbildning: Marknadsekonom.
Aktieinnehav: 5 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och större
aktieägare.
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Nils-Fredrik Nyblæus
Född 1951.
Invald 2009.
Senior adviser till VD SEB.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i
Bankgirocentralen AB, Proxima Intressenter AB,
vice styrelseordförande Upplysningscentralen
AB, styrelseledamot i SEB Trygg Liv GamlaLivFörsäkrings AB, Svenska Bankföreningen,
Föreningen För God Sed För Den Svenska
Värdepappersmarknaden, Austin Healey Club
of Sweden.
Bakgrund: 1975–1976 Lesjöfors AB,
1976–1984 Alfa Laval Group, Sverige, Holland
och USA, 1985–1987 Boliden Chemicals,
1987–1988 Independent Leasing AB,
1988–1991 Stockholm Fondkommission,
1991–2003 Swedbank, 2004– SEB AB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav: 10.000 aktier, Oberoende i
förhållande till bolaget och större aktieägare.

Patrik Wahlén
Född 1969.
Invald 2008.
VD och delägare Volati AB.
Andra uppdrag: Volati AB.
Bakgrund: 1994–1999 Kemira, 1999–2003
Cap Gemini Ernst & Young, 2003– Volati AB.
Utbildning: Magister i ekonomi, Lunds
universitet.
Aktieinnehav: 78 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, men inte i
förhållande till större aktieägare.

Ledande befattningshavare

Niels von Zweigbergk

Lars Alm

Christer Holmgren

Susanne Haefeli-Hestvik

Moe Moe Oo

Per Egstam

Michael Bergh

Peter Chudi

Niels von Zweigbergk

Susanne Haefeli-Hestvik

Michael Bergh

Född 1959.
Verkställande direktör.
Anställd sedan 1995.
Aktieinnehav: 2 500 000 aktier (via bolag).

Född 1974.
Teknisk direktör.
Anställd sedan 2007.
Aktieinnehav: 65 500.

Född 1958.
VD Svensk Kraftmäkling.
Anställd sedan 2001.
Aktieinnehav: 1 320 000 aktier.

Lars Alm

Moe Moe Oo

Peter Chudi

Född 1957.
Ekonomidirektör.
Anställd sedan 2005.
Aktieinnehav: 130 000 aktier.

Född 1972.
VD CAM Singapore.
Anställd sedan 2005.
Aktieinnehav: 223 326.

Christer Holmgren

Per Egstam

Född 1960.
Ansvarig för affärsutveckling.
Svensk Kraftmäkling.
Anställd sedan 2007.
Aktieinnehav: 59 000 aktier.

Född 1968.
Finansdirektör.
Anställd sedan 2005.
Aktieinnehav: 365 000 aktier.

Född 1950.
VD Tricorona Climate Partner.
Anställd sedan 2007.
Aktieinnehav: 44 000 aktier.

Ledande befattningshavare

41

Hållbarhetsredovisning
Socialt ansvar och medarbetare

Tricoronas affärsidé grundas i internationella överenskommelser om
klimatfrågor – Klimatkonventionen,
Kyotoprotokollet samt EU:s system för handel med utsläppsreduktioner. Kunskapen inom företaget
om dessa frågor är hög. Mot denna
bakgrund är det koncernens mål
att bidra till ett långsiktigt hållbart
samhälle, dels genom kärnverksamheten, dels genom frivilliga
åtaganden.
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Miljö- och klimatansvar
Tricorona har möjlighet att påverka
både kunder, leverantörer och sin egen
personal genom sitt miljöarbete och de
klimatmål som ställs upp. Med klimatmål som berör hela värdekedjan kan
Tricorona skapa ett helhetsgrepp i sitt
klimatarbete.
Tricoronas största klimatpåverkan
innebär faktiskt en minskning av utsläpp,
genom portföljen av FN-certifierade
koldioxidminskningsprojekt, som beräknas spara i genomsnitt över 10 miljoner
ton koldioxidekvivalenter per år de kommande 12 åren. Som jämförelse ligger
Tricoronas utsläpp från verksamheten
på 793 ton 2009. Även om klimatnyttan
från projekten långt överstiger den
övriga klimatpåverkan från verksam
heten anser Tricorona att det är viktigt
att minska även företagets egen klimatpåverkan och Tricorona klimatkompenserar för det som finns kvar med CER:s
från den egna portföljen.
I tabellen på nästa sida sammanfattas
Tricoronas beräknade klimatpåverkan
för åren 2007 till 2009. Varje år har
utsläppen räknats upp med en marginal
för att klimatkompensationen med
säkerhet ska täcka alla utsläpp som koncernen orsakar. Det finns alltid en viss
osäkerhetsmarginal i beräkningarna och
första året som de genomfördes, 2007,
användes en extra hög marginal, då det
inte ännu fanns strukturer för att samla
in all nödvändig information vid detta
tillfälle.
Tricoronas i särklass mest betydande
klimatpåverkan kommer från tjänsteresor, med 83 procent av utsläppen 2009.
Den näst största andelen av utsläppen
uppkommer från energianvändning i
lokalerna. Tricorona har avtal om Grön
el för sin lokal i Stockholm, vilket gör
att klimatpåverkan för elanvändningen
ligger på en låg nivå.
Tricoronas totala klimatpåverkan
var som lägst det första året som beräkningarna genomfördes, 2007, men kon-
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cernens klimatpåverkan har minskat
2009 jämfört med 2008 med 8 procent.
Tricoronas utsläpp per anställd och
utsläpp per omsatt krona har förändrats
över åren. Utsläpp per årsanställd
(genomsnitt över året) är lägst 2009 och
detta nyckeltal har minskat med 11 procent jämfört med 2008. Samma gäller
för utsläpp per omsatt krona som har
minskat med 8 procent jämfört med
2008.
Då klimatpåverkan från tjänsteresor
står för den enskilt största andelen av
Tricoronas klimatpåverkan är de viktigaste åtgärderna för att minimera Tricoronas interna klimatpåverkan därför
företagets resepolicy, som är inriktad
mot att minska resandets klimatbelastning. Tricorona har även en energipolicy, som innebär att företaget alltid
väljer energi från förnybara källor i länder där detta är möjligt. Nytt för detta
år en övergripande inköpspolicy för
Tricorona. Denna ska utformas så att
koncernen så långt som möjligt inhandlar produkter/varor/tjänster som har
ingen, eller så liten miljö- och klimat
påverkan som möjligt.
Tricorona har antagit en policy att
minimera den interna klimatpåverkan
med hjälp av operativ styrning och uppmanar sina leverantörer att anamma
liknande principer. Policyns efterlevnad
och utfall följs årligen upp inom koncernen med avrapportering till VD.
Tricorona har som en del av förtagets
miljöarbete även gått med i nätverken
Köp miljömärkt och Klimatpakten.
När det gäller avfallshantering på
huvudkontoret sorterar Tricorona allt,
så som papper, kartong, glas, elektronikavfall och annat farligt avfall, som
en del i miljöstrategin.

Socialt ansvar och
etiska riktlinjer
Tricoronas projekt drivs i regel i utvecklingsländer, vilket ställer särskilda krav
på god affärsetik och ansvarsfull verk-

samhetsutövning. Huvudprincipen är
att agerandet från både företag och
anställda skall styras av svenska lagar,
oavsett var i världen det sker. Principen
styr därmed beteendet i frågor som
mänskliga rättigheter, korruption, sexhandel, barnarbete m m.
De projekt som Tricorona arbetar
med är alltid kontrollerade av oberoende auktoriserade revisorer, under tillsyn av UNFCCC:s CDM Executive
Board eller Gold Standard Foundation,
vilket garanterar god insyn och kontroll
i projekten. Att Tricoronas koldioxidreducerande projekt följer dessa standarder säkerställer att de bedrivs på ett sätt
som är förenligt med socialt ansvarstagande, hållbar utveckling och bevarande av biologisk mångfald. De projekt
som är certifierade Gold Standard omfattar även särskilda kriterier utöver de
tidigare nämnda, som ska bidra till en
positiv utveckling gällande ekonomi,
miljö- och välfärdsmässigt för den
lokala befolkningen.

Tricorona tar ansvar för hela värdekedjan

Leverantörer

Sålda
varor/tjänster

Tricorona

Tricoronas sålda varor och tjänster

Tricoronas sålda varor och tjänster

Tricoronas Tricorona
leverantörer
< 1000
Mton
CO2

–10 Mton CO2

Värderingar
Tricorona strävar efter att skapa en
miljö där individuella ambitioner överensstämmer med företagets. Inom Tricorona uppmuntras samtliga medarbetare att ifrågasätta, ta egna initiativ, ta
ansvar och arbeta för de riktlinjer och
mål Tricorona satt upp. Eftersom Tricoronas förmåga att behålla och utveckla
koncernens medarbetare har stor betydelse för företagets framgångar läggs
extra vikt vid såväl rekryteringsprocessen som vid personalvården. Tricoronas
värderingar ligger till grund för en attraktiv arbetsmiljö och skapar förutsättningar för en lönsam tillväxt. Värderingarna uppmuntrar alla anställda i
Tricorona att tänka kreativt och innovativt. Dessutom skapar de respekt för
varandras olikheter och främjar en
positiv utveckling.

Tricoronas klimatpåverkan samt klimatkompenserad volym
2007–2009
Ton CO2e
2009

Ton CO2e
2008

Ton CO2e
Andel av
2007 utsläpp 2009

Tjänsteresor

630

701

318

83 %

Lokaler

112

109

209

15 %

Material

13

12,2

Summa

755

823

527

100 %

Marginal, %
Klimatkompenserad volym

2%

5

5

15

793

864

606

Tricoronas klimatnyckeltal 2007–2009
2009

2008

2007

Förändring
2008-2009

Utsläpp per anställd
(ton CO2e per anställd)

12,6

14,2

13,5

–11 %

Utsläpp per omsatt kr
(ton CO2e per Mkr)

1,13

1,24

2,80

–8 %

Nyckeltal
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Intressenter och deras
förväntningar
Tricoronas viktigaste intressenter är
våra kunder, medarbetare, ägare, affärspartners, politiker och opinionsbildare,
myndigheter på såväl nationell som
lokal nivå samt ett flertal världsomspännande organisationer, där FN är den
mest betydelsefulla. Gentemot kunder,
medarbetare och ägare har vårt arbete
störst påverkan - och det är de som har
störst möjlighet att påverka vårt operativa arbete.
För våra kunder är det avgörande att
vi levererar våra produkter och tjänster
med dokumenterad kvalitet. I kvalitetsaspekten ligger en förväntan om att vi
tar hänsyn till miljön och agerar korrekt.
För medarbetarna är det viktigt att
Tricorona är en ansvarsfull arbetsgivare
som tillhandahåller en säker och attraktiv arbetsmiljö. Tricoronas medarbetare
har i all väsentlighet mycket specialiserade och unika kompetenser, vilka sammantaget gör oss till ett kunskapsföretag. Därför är det viktigt att vi agerar
ansvarsfullt vid förändringar och visar
att vi är en attraktiv arbetsplats för
potentiella medarbetare. Det är också
centralt att vi lyckas kommunicera hur
Tricorona utvecklas och vilka framtida
möjligheter som finns inom företaget.
Våra ägare ställer dels krav på att
Tricorona ska bidra till ett långsiktigt
värdeskapande, dels att vi som ett företag inom vår bransch förväntas agera
som ett föredöme inom hållbar utveckling och på sikt identifiera hållbara
affärsmöjligheter som säkrar tillväxten.
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I de affärsmässiga samarbeten Tricorona har med andra företag, exempelvis
projektägare, teknikleverantörer och
finansiärer, finns ömsesidiga krav på
tydlighet och transparens.
Tricoronas trovärdighet gentemot
våra intressenter bygger på att vi visar
ett ansvar för miljö och människa och
att vårt affärsetiska uppträdande är
klanderfritt.
Det finns en rad andra intressenter i
vår omgivning som också påverkas eller
påverkar Tricorona, däribland de orter
där vi är verksamma och intresseorganisationer som följer vårt arbete. Här
har Tricorona ett ansvar att vara öppet
och korrekt i uppträdandet gentemot
samtliga dessa parter.

Tricoronas bidrag till
ekonomisk utveckling
De många utsläppsreducerande projekt i
utvecklingsländer som Tricorona investerar i bidrar till en ekonomisk utveckling. Projekten kan leda till omfattande
sociala reformer för lokalbefolkningen
genom bland annat förbättrad infrastruktur, men i de fall projekten är certifierade Gold Standard ingår även en
mer strategisk plan för hur den ekonomiska utvecklingen ska ske lokalt.

Rekrytering
Att behålla och attrahera kunniga medarbetare är viktig framgångsfaktor för
Tricorona. Konkurrensen är hård och
eftersom branschen är ny och dessutom
växer finns få personer med erfarenhet
inom områden där Tricorona verkar
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och efterfrågar personal. På det följer
att kompetensutveckling är ett prioriterat område samt att kunskapsöverföring
kontinuerligt sker, framför allt mellan
medarbetare som är verksamma inom
liknande områden men på skilda geografiska marknader

Jämställdhet och mångfald
Tricorona ser det som självklart att ha
en policy som innebär att vi erbjuder
samtliga anställda och arbetssökande
lika möjligheter oavsett ras, hudfärg,
nationalitet, kön, sexuell läggning,
religion, ålder eller fysiskt handikapp.

Löner och incitamentsprogram
Ersättningsnivån inom Tricorona är
konkurrenskraftig samtidigt som den
ryms inom ramen för marknadsmässiga
villkor. Målet är att merparten av samtliga medarbetare ska ha en kombination
av fast och rörlig lön.

Låg sjukfrånvaro
En engagerad grupp medarbetare i en
attraktiv arbetsmiljö resulterar i låga
sjukskrivningstal. En viktig del i det
låga sjukskrivningstalet för 2009 förklaras av att Tricorona aktivt uppmuntrar till friskvård via subvention av
sådana aktiviteter på fritiden.
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Additionalitet
Under Kyotoprotokollet certifieras endast CDM
och JI-projekt om utsläppsminskningarna är
additionella, d v s om de inte skulle ha skett
utan CDM/JI.

European Union Allowances
(EUA:s)
Utsläppsreduktioner som tilldelas verksamhetsutövare och som handlas inom det europeiska
handelssystemet EU-ETS.

Annex 1 Land

EU ETS

De länder som ratificerat Kyotoavtalet och som
har åtagit sig att minska utsläppen med 5.2
procent jämfört med nivån 1990.

Emission Trading Scheme of the European
Union. Det europeiska handelssystemet för
utsläppsreduktioner.

Assigned Amount Unit (AAU)

Gold Standard

Benämningen på den utsläppsreduktion som
tilldelas länder med utsläppstak enligt Kyotoavtalet.

Gold Standard är en oberoende kvalitetsstandard för koldioxidreducerandeprojekt som
tagits fram av ett 50-tal miljöorganisationer,
däribland WWF International och Greenpeace
International.

Certified Emission Reductions
(CER)
Utsläppsreduktion som genereras från CDMprojekt.

Clean Development Mechanism
(CDM)
En av de flexibla mekanismerna enligt Kyotoavtalet. CDM-projekt är växthusgasreducerande
åtgärder i länder utan ett åtagande att minska
sina utsläpp. Projekten genererar utsläppsreduktioner av typen CER.

Designated national authority
(dna)
Den nationella projektmyndigheten som godkänner deltagande i projekt av det land till vilket
CER:s eller ERU:s ska överföras. I Sverige är
Energimyndigheten DNA.

Designate Operative Entity
(DOE)
Oberoende kontrollör ackrediterad av FN vars
uppgift är att granska CDM-projekt och kontrollera att de uppfyller gällande regelverk för CDM.

Emission Reduction Unit (ERU)
Utsläppsreduktioner som genereras från
JI-projekt.

Klimatkompensation
Klimatkompensation är en mekanism som används på den frivilliga marknaden för att uppmuntra utsläppsreduktioner. Dessa kan företag
och privatpersoner köpa i form av CER:s från
CDM-projekt innebär att ett företag, en organisation eller en individ kan köpa klimatkompensation för att kompensera sina utsläpp.

Supplementaritet
Enligt Kyotoprotokollet ska användandet av de
flexibla mekanismerna vara supplementär till de
nationella åtgärderna som görs för att minska
utsläppen. En betydande andel av ett lands
ansträngningar måste alltså genomföras inom
landet och endast en begränsad del får utgöras
av de flexibla mekanismerna.

GWP

UNFCCC

Global Warming Potential. Den klimatpåverkan
en växthusgas har uttryckt i koldioxidekvivalenter.

United Nations Framework Convention on
Climate Change. Förenta Nationernas organ för
klimatåtgärder.

IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change.
Förenta Nationernas Klimatpanel.

JI
Joint Implementation. En av de flexibla mekanismerna enligt Kyotoavtalet. JI-projekt är växthusgasreducerande åtgärder i länder med ett
åtagande att minska sina utsläpp. Projekten
genererar utsläppsreduktioner av typen ERU.

Kyotoprotokollet
Den internationella överrenskommelse som har
som mål att minska utsläppen av växthusgaser
med 5 procent av 1990 års nivåer under perioden 2008 till 2012. Kyotoprotokollet är ett tillläggsprotokoll till UNFCCC och antogs i december 1997 i den japanska staden Kyoto.

Validering/
Tredjeparts-Verifiering
Den granskning av CDM projekt som utförs av
en ackrediterad oberoende kontrollör innan de
registreras hos FN.

Verifiering
Innan utsläppsminskningar kan utfärdas måste
de verifieras (bekräftas) av en ackrediterad
oberoende kontrollör.

Verified Emission
Reductions(VER:s)
Utsläppsreduktioner som genereras från projekt
som inte kontrolleras av FN utan enbart av en
oberoende kontrollör.

Koldioxidekvivalenter
Växthusgasers klimatpåverkan översatt till
motsvarande klimatpåverkan för koldioxid.
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ÅRSSTÄMMA
Årsstämma äger rum tisdagen den 27 april 2010, kl 16.00 på
Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före
onsdagen den 21 april 2010 registrera dem i eget namn för att
kunna delta på årsstämman.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman:
För att få deltaga på bolagets årsstämma måste aktieägare dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken senast onsdagen den 21 april 2010, dels anmäla
sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress Tricorona AB
(publ), Box 70426, 107 25 Stockholm eller per telefax 08-34 60 80
eller via e-post arsstamma@tricorona.se, senast fredagen den 23
april 2010 före kl. 16.00. Vid anmälan skall anges namn, person/
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt
för ombudet. Den som företräder juridisk person skall bifoga
kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.tricorona.se.
Fullmakt, som skall vara daterad, och registreringsbevis får inte
vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt i förekommande
fall registreringsbevis, bör i god tid innan stämman insändas per
post till bolaget på ovan angivna adress.

Adresser
Moderbolag

Dotterbolag

Tricorona AB

Svensk Kraftmäkling AB

Box 70426
SE-107 25 Stockholm
Besöksadress:
Kungsgatan 32
Tel: 08 - 506 885 00
Fax: 08 - 34 60 80

Box 70426
SE-107 25 Stockholm
Tel: 08 - 506 263 00
Fax: 08 - 34 60 80

Peking

Singapore

Carbon Asset Management
Sweden AB

Tricorona Carbon Asset
Management PTE LTD

Suites 1408-09, Tower 1,
China Central Place
81 Jianguo Street, Chaoyang District,
100025 Beijing, China
Tel: +86 (0)10 6530 5930
Fax: +86 (0)10-6598 1579

50 Raffles Place #35-01
Singapore Land Tower
Singapore 048623
Tel: +65 6499 1288
Fax: +65 6499 1299

Årsredovisningen är producerad i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson och
Strateg Marknadsföring. Tryck: Elanders.
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Carbon Asset
Management
Sweden Ab

Box 70426
SE-107 25 Stockholm
Tel: 08 - 506 885 00
Fax: 08 - 34 60 80

Tricorona Climate
Partner AB

Box 70426
SE-107 25 Stockholm
Tel: 08 - 506 885 00
Fax: 08 - 34 60 80

