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EUROPEAN SPAllATION SOURCE is a cornerstone 
of European straegy to further develop and build up 
world-leading research infrastructures
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Under år 2015 har bland annat följande uppnåtts:

•  Projektplanen har kunnat upprätthållas och cirka 
20 % av projektet är färdigställt vid årets utgång

•  ESS är etablerat som ett europeiskt konsortium 
för forskningsinfrastruktur, en så kallad ERIC (European 
Research Infrastructure Consortium)

• Nya ledande befattningshavare (Director for 
Science och Director for Project Support and Adminis-
tration) har rekryterats och antalet anställda i projektet 
har fortsatt växa och uppgår till 350 vid årets slut

•  Våra in-kind partners har inlett övergången till 
genomförandefasen för sina respektive in natura 
(in-kind) åtaganden

• Över tjugo granskningar av tekniska system och  
gränssnitt har genomförts

• Prototyper för nyckelkomponenter till acceler- 
atorn och målstationen har byggts och testats

• Inom ramen för det samarbetsavtal som teck- 
nats med vår entreprenör, Skanska AB, har en gemensam 
målkostnad etablerats för mer än 50 % av planerad 
omfattning

• Samarbete har etablerats med institutioner  
ansvariga för leverans av ESS instrumentsvit samtidigt 
som Council godkänt de 16 instrument som initialt ingår 
i densamma

VD hAR ORDET
Med stöd från sina intressenter nådde ESS de viktigaste målen för 2015, 
tre år in i byggfasen. Den tekniska och vetenskapliga designen (Technical 
Design Report) levererades i slutet av 2012 och därefter har organisa-
tionen arbetat med att etablera samarbeten med potentiella in-kind 
partners och med att förbereda och verkställa byggplanerna. Under 
2014 säkrades de nödvändiga finansiella åtagandena från de blivande 
medlemsländerna och byggnationen på ESS-området började på allvar. 
Den största prestationen under 2015 var verksamhetsövergången till en 
internationell organisation där medlemsländerna gemensamt ansvarar 
för att bygga och driva världens ledande anläggning för vetenskaplig 
forskning och industriell utveckling med hjälp av neutroner.

4 ESS | ÅRSREDOVISNING 2015



ESS | ÅRSREDOVISNING 2015 5

James h. Yeck
VD European Spallation Source ESS AB

• Memorandum of Understanding omfattade  
leverans av två instrument, lOKI och FREIA, har tecknats 
med Storbritanniens forskningsanläggning ISIS, som 
är en neutron- och myonkälla vid Rutherford Appleton 
laboratory

• Rekommendationer lämnade vid den årliga 
projektöversynen (Annual Project Review) i april 2015 
har implementerats

Dessa resultat har kunnat uppnås genom ett  
dedikerat arbete med ESS kärnvärden för ögonen: 
öppenhet, samarbete, hållbarhet och excellens.

Förberedelserna är i full gång inför nästa års  
projektöversyn i april 2016. Förutom den sedvanliga  
och omfattande utvärderingen av vad som hittills 
uppnåtts så kommer denna översyn att vara framåt-
syftande med fokus på projektets tidsplan, milstolpar 
och planer för övergången till drift.

European Spallation Source ERICs Council tar över 
från ESS AB styrelse och kommer att träffas årligen i 
juni och december, vilket ger den nödvändiga ägar-
styrning som krävs för att ESS ska lyckas. Det finns 
numera ett gemensamt engagemang av European 
Spallation Source ERICs medlemsländer, inklusive 
värdländerna, de samverkande institutionerna samt  
alla intressenter att säkerställa att ESS fortskrider  
enligt den överenskomna tidplanen med målet att  
ha ett aktivt program för anläggningens användare  
med början 2023.



Den 16 december 2010 inträdde Danmark som aktie-
ägare i ESS AB men bakom ESS-projektet fanns förutom 
Sverige och Danmark ytterligare 15 europeiska länder. 
Detta europeiska samarbete formaliserades genom ett 
samförståndsavtal som tecknades i Paris den 3:e februari 
2011. häri överenskoms att projektets uppdaterade 
tekniska och vetenskapliga design samt en uppdaterad 
kostnadsberäkning skulle arbetas fram för att kunna 
presenteras för ländernas granskning vid årsskiftet 
2012/2013. Med denna som underlag skulle samtliga 
partnerländer kunna fatta slutliga beslut om deltagande 
i ESS-projektet och dess finansiering.

Styrelsen för ESS AB tillträdde våren 2010 och 
övertog den 1 juli samma år ansvaret för ESS-projektet. 
Styrelsen fick redan från början ett direktiv från ägarna 
som innebar att ESS AB ska beakta rekommendationer 
givna av en Styrkommitté bestående av representanter 
för alla deltagande länder. Dessa rekommendationer 
kom att avse inriktning på forskning, kostnader för 
olika delar, bidrag in natura samt den vetenskapliga och 
tekniska ledningen.  

Det har alltid stått klart att när ESS-projektet väl  
är definierat och går in i en byggfas så behövs en  
organisationsform som skapar förutsättningar för  
samtliga partnerländer att delta som delägare och  
fullvärdiga medlemmar, samt för att kunna bidra  
ekonomiskt till såväl byggnation som efterföljande drift.  

Den 20 april 2010 bildade den svenska staten 
såsom ensam ägare bolaget European Spalla-
tion Source ESS AB, dock med avsikten att ta in 
Danmark som delägare. Bakgrunden var att de 
europeiska länder, som var intresserade av att 
bygga nästa generations neutronanläggning, 
under 2009 nått enighet om att denna europeiska 
forskningsanläggning, ESS, bör byggas i lund med 
ett datacenter i Köpenhamn.
ESS-projektet hade tidigare drivits i form av ett 
sekretariat inom lunds Universitet med uppgiften 
att börja bygga en organisation för att förbereda 
anläggningens förverkligande. Från och med den 
1 juli 2010 övertog ESS AB denna uppgift då också 
sekretariatets personal överfördes till bolaget.
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Mot denna bakgrund fattades år 2012 beslut om att 
överföra verksamheten från ESS AB till ett europeiskt 
konsortium för forskningsinfrastruktur, en så kallad ERIC. 
I september 2014 ansökte således Sverige och Danmark 
tillsammans med Spanien, Ungern och Norge hos  
Europeiska kommissionen att bilda European Spallation 
Source ERIC. I augusti 2015 fattade EU-kommissionen  
ett sådant beslut och konsortiet är konstituerat med  
elva länder som medlemmar och ytterligare fyra länder 
som observatörer och blivande medlemmar. 

Efter ett omfattande förberedelsearbete av ESS AB 
kunde så hela projektet och dess 350 anställda överföras 
från ESS AB till ESS ERIC och från och med den 1:e oktober 
2015 har styrelsen inte längre ansvar för ESS-projektet. 
Dessa dryga fem år har varit en oerhört utmanande och 
intressant resa under vilken många viktiga milstolpar 
passerats. Bland alla dessa kan följande nämnas:

•  I december 2012 presenterades den tekniska och 
vetenskapliga designen samt en uppdaterad kostnads-
beräkning. Rapporterna omfattade drygt 1500 sidor 
och kunde framläggas tack vare ett intensivt arbete 
inom organisationen och ett omfattande internation-
ellt samarbete mellan forskare och ingenjörer världen 
över. Dessa rapporter kunde efter granskning och viss 
komplettering godkännas av Styrkommittén våren 
2013 varefter de kunde omsättas till en fungerande 
projektplan där resurser kunnat matchas med realistiska 
tidsplaner.

• Våren 2012 inlämnades tillståndsansökningar till 
Mark- och Miljödomstolen samt till Strålskyddsmyn-
digheten. Efter en omfattande remissbehandling och 
offentligt sammanträde kunde tillstånd meddelas drygt 
två år senare, sommaren 2014.

•  Den 1:a oktober 2012 träffades avtal med James 
h Yeck att som VD ta över då tidigare VD, Colin Carlile,  
planenligt lämnat sitt uppdrag den 1 mars 2013.

•   I februari 2014 tecknades ett samverkansavtal med 
Skanska Sverige AB täckande byggnaderna för accele-
rator, målstation och instrument.

• Våren 2014 genomfördes en första omfattande 
projektrevision med 33 internationella experter invol-
verade. Utöver ett stort antal detaljerade rekommen-
dationer kunde revisionen avge den övergripande 
bedömningen att ESS-projektet nu var moget att  
inleda byggnationen.

• Under sommaren 2014 kunde Sverige och  
Danmark, som framgångsrikt fört finansierings-
förhandlingar med övriga partnerländer, konstatera 
att ESS kommer att byggas i enlighet med godkända  
specifikationer och att en robust finansieringsplan 
för byggnationen är på plats liksom principer för det  
framtida ansvaret för fördelning av driftskostnader.
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Sven landelius
Styrelseordförande 
European Spallation Source  ESS AB
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•   I september 2014 togs första spadtaget av Sveriges 
och Danmarks forskningsministrar.

ESS-projektet är alltså nu på god väg mot sitt 
förverkligande – byggnationen är igång, finansieringen 
är tryggad och sist men inte minst har ett viktigt sam-
arbete formerats med forskningsinstitutioner ansvariga 
för leverans av anläggningens instrumentsvit. En lång 
väg återstår innan ESS kan tas i bruk; det vetenskapliga 
programmet ska inledas i mindre skala år 2022 och i full 
skala år 2025.

Styrelsen har under drygt fem år varit ytterst ans-
varig för och tagit aktiv del i projektets utveckling och 
kan konstatera att dess ledning och personal på ett  
professionellt sätt kunnat leverera vad som hittills  
planerats och förväntats. När nu stafettpinnen överläm-
nats till  ESS ERIC och dess Council vill vi önska god fort-
satt tur mot uppställda mål och samtidigt rikta ett stort 
tack till bolagets ägare för det förtroende vi har haft. Utan 
detta och utan de betydande finansiella bidragen i form 
av ovillkorade aktieägartillskott skulle ESS-projektet inte 
kunnat drivas så här långt mot sitt förverkligande.
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STYRElSEN UNDER 2015
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Född: 1949
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lEDNINGEN UNDER 2015

James h. Yeck

Chief Executive Officer 
Director General

Roland Garoby

Technical Director
Dimitri Argyriou

Director for Science

Agneta Nestenborg

Director for Project Support 
and Administration

(fr o m 1:e september)

Matti Tiirakari

Director for Project Support 
and Administration

(t o m 31:e augusti)

Projektets ledning är sedan den 1 oktober anställd i European Spallation Source ERIC 
James h. Yeck kvarstår som VD 



Styrelsen och verkställande direktören för European 
Spallation Source ESS AB avger härmed årsredovis-
ning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 
2015. ESS AB, organisationsnummer 556792-4096, är 
ett svenskt aktiebolag med säte i lund.

ESS AB bedrev även till den 1 oktober verksamhet 
i Danmark genom en filial i Köpenhamn. Bolagets 
styrelse består av åtta personer valda av bolags-
stämman samt en arbetstagarrepresentant. James 
h. Yeck är bolagets verkställande direktör. Förutom 
bolagets styrelse, där bara ägarländarna är repre-
senterade, har ESS haft som rådgivande organ en 
internationell Styrkommitté med representanter 
från de 17 partnerländerna. 

Styrkommittén behandlade den vetenskapliga, tekniska 
och finansiella planeringen för anläggningen och 
besluten som fattades utgjorde beslutsunderlag för 
bolagets styrelse. I början av juli 2015 konstituerades 
European Spallation Source ERIC Council (motsvarande 
styrelse), som därmed övertog Styrkommitténs uppdrag. 

European Spallation Source ESS AB (ESS AB) hade 
till den 30 september 2015 till uppgift att projektera, 
konstruera, bygga, äga och driva forskningsanlägg-
ningen European Spallation Source i lund. 2012 beslu-
tade ESS partnerländer att överföra projektet och verk-
samheten till ett så kallat europeiskt konsortium för forsk-
ningsinfrastruktur (European Research Infrastructure 
Consortium, ERIC). ESS påbörjade 2014, i nära samarbete 
med ägarna och styrelsen, planeringen av verksamhets-
övergången. Den 1 oktober 2015 överfördes ESS AB:s till-
gångar, åtaganden och personal till European Spallation 
Source ERIC. Kvar i ESS AB finns en fordran på ESS ERIC 
samt en kassa tänkt att täcka revisions- och avvecklings-
kostnader under 2016.

FÖRVAlTNINGSBERÄTTElSE

VERKSAMhETEN
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Vid ESS andra årliga projektöversyn, som hölls i april, 
utvärderade 31 externa experter under fyra dagar ESS-
projektets olika delar utifrån den fastställda tidsplanen. 
Expertgruppens generella slutsats var att imponerande 
framsteg åstadkommits i projektet sedan 2014 och att 
ESS ska kunna uppnå målen i den övergripande 
tidsplanen.

 

Rekrytering 
ESS personal fortsatte att växa under 2015. hR-avdel-
ningen rekryterade 59 nya medarbetare under de första 
nio månaderna. I slutet av september hade ESS 348 
anställda från totalt 45 länder. 

Agneta Nestenborg, tidigare head of Project Spon-
sors, Nuclear Operations and Assets på Vattenfall AB, 
tillträdde sin tjänst som ESS Project Support & Adminis-
tration Director den 1 september, och efterträdde Matti 
Tiirakari. 

ESS fortsatte att rekrytera världsledande experter. I 
april anslöt Dr. Masatoshi Arai, tidigare head of Materials 
& life Science Center på J-Parc, och Dr. Shane Kennedy, 
tidigare Technical Director på ANSTO:s Bragg Institute, 
till ESS-projektet som Technical Coordinators. Kennedy 
utsågs också till ESS Deputy Director of Science.

Neutron Scattering Systems 
ESS arrangerar årligen två så kallade IKON-möten, 
där de deltagande forskarnas fokus ligger på design 
och konstruktion av ESS instrument och neutron-
teknologier, samt in kind-bidrag (bidrag in natura). 
I samband med IKON8, som hölls på den brittiska 

neutronforskningsanläggningen ISIS, samlades för  
första gången representanter för ESS och in kind-part-
ners i nybildade Instrument Collaboration Board (ICB). 
ICB har sedan dess mötts flera gånger och kommer 
att spela en avgörande roll för att säkra leveransen av 
neutronspridningsinstrument till ESS i enlighet med 
tidsram och resurser. 

En avgörande milstolpe för ESS var att de 16  
instrument som ingår i ESS konstruktionsbudget fast-
ställdes under 2015. I maj rekommenderade Science 
Advisory Committee (SAC), ESS vetenskapligt rådgi-
vande kommitté, de fyra sista instrumenten till ESS 
initiala instrumentportfölj. I oktober fattade European 
Spallation Source ERIC Council beslut i enlighet med 
dessa rekommendationer. Neutron Scattering Systems 
(NSS) gjorde också under året stora framsteg när det 
gäller att säkra samarbetspartners. 

Accelerator och Target
Inom Accelerator-divisionen intensifierades utvecklings-
arbetet under året och flera slutprototyper kunde testas, 
både i partnerlaboratorier och i ESS egna laboratorier i 
lund. Två så kallade spokekaviteter som ska accelerera 
protonerna i acceleratortunneln testades också på IPN 
Orsay i Frankrike, med resultat över förväntan. Flera nya 
samarbetsavtal slöts också med partners och brittiska 
STFC Daresbury levererade under sommaren ESS första 
in kind-levererans; en testanläggning av vakuumsystem 
i lund. 

Inom Target-divisionen fattades flera viktiga beslut 
under årets första månader när det gäller målstation-
ens konstruktion. I nära samarbete med NSS fast-
ställde Target-divisionen bland annat moderatorernas 
och reflektorernas slutgiltiga design, för att minimera 
förlusten av neutroner på väg in till instrumenten. Tester 
som utfördes på J-Parc i Japan under våren visade att den 
banbrytande designen med platta moderatorer som ESS 
valt kommer att öka neutronflödet upp till tre gånger 
jämfört med vad som beskrevs i Technical Design Report 
(TDR, 2012). En prototyp av målstationshjulet byggdes 
och testades av ESS-Bilbao i Spanien, där man också opti-
merade hjulets design. 

Samtidigt fördes bilaterala diskussioner med poten-
tiella partners om in kind-samarbeten. 13 av Target-divi-
sionens totalt 22 arbetspaket hade vid tredje kvartalets 
slut tilldelats in kind-partners. 
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Byggprojektet
Byggprojektet, som leds av Conventional Facilities- 
divisionen, driver på arbetet enligt den över-gripande 
tidsplanen för hela ESS-projektet. Fokus inom 
organisationen ligger på tidsplanen för att kunna 
färdigställa projektet inom den fastlagda kostnads- 
ramen. Vid övergången till European Spallation Source 
ERIC var 15% av hela ESS-projektet färdigställt. 

Under våren inleddes de mycket omfattande mark- 
och pålningsarbetena under målstationen. 30 % av de 
totalt drygt 6 000 pålar som ska förhindra att den tunga 
målstationsbyggnaden påverkas av extrema krafter, var 
på plats i slutet av september. 

Den 29 maj slöt ESS ett avtal med Skanska om att 
bygga den andra etappen av forskningsanläggningen, 
som bland annat innefattar installationer i ett antal  
byggnader, ställverk och transformatorer samt markar-
beten och pålning. 

Arbetena med acceleratortunneln fortsatte i snabb 
takt. I början av oktober var hela bottenplattan, samt  
50 % av väggar och tak i tunneln färdiggjutna. Flera  
intilliggande byggnader, bland annat klystrongalleriet 
och ställverken med flera supportbyggnader, var också 
en bra bit på väg. 

In-kind
ESS-projektet bygger på ett omfattande samarbete 
med forskningsinstitutioner i partnerländerna. En 
övervägande del av instrumenten, målstationen och 
acceleratorn kommer att levereras som in-kind. Under 
året fortsatte det omfattande arbetet med att säkra  
in kind-samarbeten med partnerinstitutioner över hela 
Europa. Mer än 100 partners är nu aktivt involverade i 
ESS-projektet. 

Att ESS under 2015 blev en ERIC var en förutsätt-
ning för att flera av de in kind-kontrakt som under året 
förhandlats med partnerländerna skulle kunna skrivas 
på. Efter övergången undertecknades flera in-kind-
kontrakt och många fler är på gång.

ESh&Q
Environment, health, Safety & Quality divisionen (ESh&Q) 
har en nyckelroll på ESS och ska säkerställa att säkerhets-
kraven implementeras i hela organisationen och i själva 
byggnationen av anläggningen. Strålsäkerhetsmyndig-
heten (SSM) presenterade i juli en reviderad specifikation 
över de särskilda villkor när det gäller strålsäkerhet som 
ställs på ESS innan anläggningen kan tas i drift. ESh&Q-
divisionen arbetade under året med att bryta ned SSM:s 
uppdaterade kravbild och med att förbereda ansökan 
som ska lämnas in till SSM i maj 2016 kring steg 2 i till-
ståndsprocessen, avseende installation av utrustning i 
acceleratorn som kan generera joniserande strålning. 

12 ESS | ÅRSREDOVISNING 2015

Utvecklingen av bolagets finansiella resultat och ställning
Årets resultat uppgick till -614 583 tkr (-779 509 tkr). Resultatet innehåller kostnader för personal 
och konsulter samt administrativ och teknisk infrastruktur under konstruktionsfasen. 
Det egna kapitalet uppgick till 849 702 tkr (313 890 tkr). Under året har ESS AB erhållit  
aktieägartillskott om 1 150 395 tkr (1 042 872 tkr).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 3,8 (7,3) miljoner 
kronor och investeringar i pågående nyanläggningar uppgick under året till 355,3 (121,5) 
miljoner kronor.  
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Riskhanteringsmål
ESS har fastställt följande mål för riskhantering: 

•  Frekvent och öppen riskkommunikation som 
möjliggör en tydlig och gemensam syn på risker och 
osäkerhetsfaktorer inom ESS samt bland partners, leve-
rantörer osv.

•   Kontinuerligt uppdaterade riskregister för över-
blick av risker, osäkerhetsfaktorer och riskbemötande 
åtgärder 

•   Minskad riskexponering genom snabb och aktiv 
tillämpning av åtgärder

•   Fokus på risker och osäkerhetsfaktorer genom 
effektiv riskrapportering, internt och externt 

Riskanalyser skall vara baserade på såväl kvalitativa 
bedömningar som kvantitativa beräkningar och beslut 
fattas efter att resultat av sådana analyser noga har 
övervägts.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Varje potentiell händelse som kan påverka ESS över-
gripande mål innebär en risk. Riskidentifikation och 
riskanalys är en del av det dagliga arbetet på ESS och har 
som syfte att bidra till effektiv hantering av risker genom 
att ge ökad insikt kring de konsekvenser en viss risk 
medför, samt med vilken sannolikhet den skulle kunna 
inträffa. Strukturerad riskanalys möjliggör jämförelser, 
förenklar riskkommunikation och är av avgörande bety-
delse för att förstå om en risk är acceptabel eller inte. 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Aktiv och strukturerad riskhantering bidrar till fram-
gångsrikt genomförande av ESS-projektet och till att 
ESS övergripande mål kan uppfyllas. Den kunskap ESS 
bygger upp avseende risker används för att kontinuerligt 
vidareutveckla ESS projektplaner.

Vision
ESS organisationskultur präglas av riskmedvetenhet och 
öppen riskkommunikation. Aktiv och strukturerad risk-
hantering är utförd av personal, partners, leverantörer 
och andra inblandade för framgångsrikt genomförande 
av projektet och för att uppnå den funktionalitet och 
kvalitet som krävs för ESS driftsfas. En gemensam och väl 
etablerad syn på risker och osäkerhetsfaktorer, och de 
tillhörande åtgärderna, kan användas för att identifiera 
och dra nytta av nya möjligheter.

ESS ramverk för riskhantering
ESS har ett ramverk för riskhantering vilket beskrivs i 
två huvuddokument: ESS Riskhanteringspolicy och ESS 
Riskhanteringsprocess. Riskhanteringspolicyn beskriver 
övergripande varför och hur riskhanteringsarbetet ska 
bedrivas. Riskhanteringsprocessen beskriver processer 
och flödesscheman, samt kriterier för hur risker värderas 
på ESS. Utöver dessa två dokument specificerar riskhan-
teringsplanen roller, ansvar och tidsramar för riskrelate-
rade aktiviteter inom organisationen.

Finansiering och likviditet 
ESS AB har under året mottagit ovillkorat aktieägartillskott på totalt 1 150,4 miljoner kronor varav  
980 miljoner kronor från den svenska staten och 170,4 miljoner kronor från den danska staten.  

Samtliga aktieägartillskott har skett genom kontant tillförsel.

likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,4 (364,6) miljoner kronor.

Ersättning till ledande befattningshavare
Vad gäller ersättning till ledande befattningshavare så tillämpar ESS AB de principer som beslutats  
av svenska regeringen i ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med 
statligt ägande”.  
Mer information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 3. 
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Riskerna bedöms utifrån åtta olika perspektiv:

Risker som rör personskador
hälso- och olycksrisker bedöms för alla aktiviteter som 
utförs och omfattar även hanteringen av strålsäkerhet 
då ESS är i drift. här ingår också hantering av risker som 
relaterar till olyckor under byggnadsfasen. Processer och 
regler för arbetsmiljön på ESS byggarbetsplats har fast-
ställts i samarbete med våra entreprenörer.

Risker som rör kvalitet och funktion
Risker som potentiellt skulle kunna försämra kvaliteten 
och funktionen i tekniska strukturer, system och kompo-
nenter är av stor betydelse för ESS. För att hantera sådana 
risker har ESS under året förfinat existerande processer 
för konfigureringsarbete samt tagit fram nya systemtek-
niska metoder. Processer och system för kvalitetsstyr-
ning har även implementerats.

Risker som rör miljö och omgivningen
Risker som kan påverka miljön och den fysiska omgiv-
ningen kring ESS byggplats hanteras inom linjeorganisa-
tionen. Arbetet med miljörisker görs i nära kommunika-
tion med berörda parter. Identifierade risker har behand-
lats i enlighet med ESS ramverk för riskhantering.

Risker avseende samhällets syn på ESS
hantering av risker relaterade till samhällets syn på ESS 
är viktigt eftersom ESS är beroende av samarbeten med 
andra europeiska länder samt av att rekrytera forskare, 
ingenjörer och andra specialister av världsklass till lund i 
Sverige.  Risker avseende samhällets syn på ESS hanteras 
genom ett nära samarbete mellan ESS ledning, personal-
avdelning samt kommunikationsavdelning.

Risker avseende tidplan
Risker som relaterar till ESS tidplan berör de processer  
och aktiviteter som skulle kunna fördröja genom-
förandet av projektplanen. Exempel på sådana risker 
som har hanterats är in-kind avtalen som ligger till grund 
för projektets samarbetspartners leveranser av utrust-
ning och tjänster.  

Risker avseende årlig driftskostnad
För att kunna uppnå ESS övergripande mål så krävs  
att ett flertal krav relaterade till den årliga driftskost- 
naden möts. Risker i form av t.ex. underhåll och service, 
energiförbrukning, driftsavbrott, försäkringspremier 

och/eller förlust av egendom har därför identifierats. 
Planer och kostnadsberäkningar för ESS driftsfas har 
utvecklats under året och efter verksamhetsövergången 
den 1 oktober har det beslutats att det fortsatta arbetet 
skall drivas av en arbetsgrupp med representanter 
från medlemsländerna, under ledning av Councils vice 
ordförande. 

Risker som rör ekonomi och finansiering
Att förstå och hantera risker som kan få ekonomiska 
konsekvenser i form av att projektets budget över-
skrids är centralt för ESS ledning och hanteras genom  
etablerade processer relaterade till identifiering och 
analys av osäkerheter i kostnadsuppskattningar. Varje 
del av projektet har sin bestämda budget och varje risk 
för överskridande hanteras individuellt. Sådana åtgärder  
hanteras av ledningen i en väl definierad process.

Den verksamhet som ESS bedriver har hittills  
finansierats av bolagets ägare. Den fortsatta verk-
samheten är emellertid beroende av att samtliga 
medlemsländer bidrar till finansieringen och har under 
året säkrats genom de framgångsrika förhandlingar bola-
gets ägare har genomfört vilken resulterat i ländernas  
medlemskap i European Spalltion Source ERIC, som 
övertagit verksamheten från den 1 oktober. De kvar- 
stående finansieringsriskerna vad gäller anläggnings-
fasen handlar om att nå ett hundraprocentigt åtagande 
samt att kunna etablera en bryggfinansiering för att 
trygga projektets likviditetsbehov.

Den första delen hanteras genom pågående för-
handlingar med länder som visat starkt intresse att delta 
i ESS och den andra hanteras tillsammans med bolagets 
ägare. Under 2015 har det handlat om att tidigarelägga 
vissa utbetalningar som planerats senare och på lång-
siktig handlar det om att med kommande betalningar 
som säkerhet etablera ett tillfälligt lån för att brygga över 
det identifierade gap mellan å ena sidan behov av och å 
andra sidan tillgång till likvida medel.

Då ESS-projektet från den 1 oktober inte längre är 
ESS ABs ansvar kvarstår inte heller riskerna som varit  
kopplade till verksamheten utan dessa bör anses vara 
transfererade till den nya juridiska enheten European  
Spallation Source ERIC.
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Vinstdisposition 

Förslag till disposition beträffande bolagets resultat

Till årsstämmans förfogande står följande belopp i SEK

Erhållna aktieägartillskott 3 349 944 190

Balanserat resultat - 1 885 759 753

Årets resultat -614 582 558

SUMMA SEK 849 601 879

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas fordran på European Spallation Source ERIC om          845 612 518

Balanseras i ny räkning 3 989 361

SUMMA SEK 849 601 879

 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och  
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Väsentliga händelser under året
För att driva ESS-projektet behövs en organisationsform som skapar förutsättningar för samtliga partner-
länder att delta som fullvärdiga medlemmar och att bidra ekonomiskt till såväl byggnation som drift av 
anläggningen.

Vid en extra bolagsstämma den 23 september 2015 beslutades det att ge bolaget mandat genom 
styrelsens ordförande jämte dess vice ordförande att ingå överlåtelseavtal mellan ESS AB och  
European Spallation Source ERIC. Överlåtelseavtalet innebär att samtliga tillgångar och skulder, utom 
de medel som kommer att behövas för ett framtida likvidationsförfarande, överlåts för en köpeskilling  
motsvarande substansvärdet (bokfört värde som enligt fristående värdering motsvarar bolagets marknads-
värde) per balansdagen den 30 september 2015 med slutavräkning inom 60 dagar. Samtliga anställda i ESS 
AB har överförts till European Spallation Source ERIC.

Överlåtelseavtalet tecknades den 25 september 2015 med innebörd att European Spallation Source ERIC 
från och med den 1 oktober 2015 har tagit över samtliga tillgångar och skulder till bokfört värde, utom  
medel för framtida likvidationsförfarande.

Från och med den 1 oktober har European Spallation Source AB inte längre rådighet över ESS-projektet. 

Viktiga händelser efter balansdagen
Vid ordinarie bolagsstämma, som beräknas avhållas den 18 mars 2016, avser styrelsen föreslå att ESS 
AB:s fordran utdelas till aktieägarna varefter avsikten är att fordran lämnas som bidrag till European  
Spallation Source ERIC. Bolagets ägare, Sverige och Danmark, har vidtagit förberedelser för detta förfarande 
genom den Svenska Budgetpropositionen (Prop 2015/16:1) samt genom den Danska ”Forslag till finanslov 
for finansåret 2016”.
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Resultaträkning

BElOPP I TKR
2015-01-01 

- 2015-12-31
2014-01-01 

- 2014-12-31

Nettoomsättning - –

Bruttoresultat - –

Administrationskostnader -99 945 -144 692

Forsknings- och utvecklingskostnader -509 584 -646 658

Övriga rörelseintäkter (Not 4) 14 151 19 692

Övriga rörelsekostnader (Not 6) -19 183 -8 606

Rörelseresultat -614 561 -780 264

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter (not 8) 51 969

Räntekostnader och liknande resultatposter (not 9) -73 -214

Resultat efter finansiella poster -614 583 -779 509

Resultat före skatt -614 583 -779 509

Skatt på årets resultat (not 10) - –

ÅRETS RESUlTAT -614 583 -779 509
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FINANSIEll REDOVISNING 
Balansräkning

BElOPP I TKR  2015-12-31 2014-12-31

TIllGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer (Not 11) 0 11 822

Pågående nyanläggning (Not 12) 0 123 722

Summa Anläggningstillgångar 0 135 544

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar (Not 13) 850 064 23 278

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 14) 0 14 375

Summa Kortfristiga fordringar 850 064 37 653

Kassa och bank 8 428 364 557

Summa Omsättningstillgångar 858 492 402 210

SUMMA TIllGÅNGAR 858 492 537 754

EGET KAPITAl OCh SKUlDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (100 000 aktier) 100 100

Summa bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital

Erhållna aktieägartillskott 3 349 944 2 199 549

Balanserad vinst eller förlust -1 885 759 -1 106 250

Årets resultat -614 583 -779 509

Summa fritt eget kapital 849 602 313 790

TOTAlT EGET KAPITAl 849 702 313 890

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 66 129 949

Övriga skulder 8 634 7 628

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 16) 90 86 287

Summa kortfristiga skulder 8 790 223 864

SUMMA EGET KAPITAl OCh SKUlDER 858 492 537 754
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

BElOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Sammanställning över förändringar i eget kapital 

BElOPP I TKR
Bundet eget  

kapital
Fritt eget kapital 

2014 Aktiekapital  Aktieägartilskott Balanserad 
förlust Årets resultat Totalt eget 

kapital

Ingående balans eget kapital 
2014-01-01 100 1 156 676 -573 574 -532 676 50 526

Årets resultat -779 509 -779 509

Förgående års resultat -532 676 -532 676 -

Erhållna aktieägartillskott 1 042 873 1 042 873

Utgående balans eget kapital 
2014-12-31 100 2 199 549 -1 106 250 -779 509 313 890

2015 Aktiekapital Aktieägartillskott Balanserad 
förlust Årets resultat Totalt eget 

kapital

Ingående balans eget kapital 
2015-01-01 100 2 199 549 -1 106 250 -779 509 313 890

Årets resultat -614 583 -614 583

Förgående års resultat    -779 509 779 509 -

Erhållna aktieägartillskott 1 150 395 1 150 395

Utgående balans eget kapital 
2015-12-31 100 3 349 944 -1 885 759 -614 583 849 702
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Kassaflödesanalys

BElOPP I TKR
2015-01-01

-2015-12-31
2014-01-01 

- 2014-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -614 583 -779 509

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 11 793 1 793

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
 av rörelsekapital -602 790 -777  716

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -812 411 15 199

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -215 074 62 190

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 630 275 -700 327

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
(Not 11 och 12) -3 768 -7 328

Förvärv av pågående nyanläggningar (Not 12) -355 301 -121 529

Avyttning av anläggningstillgångar  (Not 11 och 12) 482 820 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 123 751 -128 857

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott 1 150 395 1 042 873

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 150 395 1 042 873

Årets kassaflöde -356 129 213 689

likvida medel vid årets början 364 557 150 868

lIKVIDA MEDEl VID ÅRETS SlUT 8 428 364 557



Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
• De kan lätt omvandlas till kassamedel
•  De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 51 969

Erlagd ränta -73 -214

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Av- och nedskrivningar av tillgångar 11 793 1 793

SUMMA 11 793 1793

 
likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 8 428 364 557

SUMMA 8 428 364 557



NOTFÖRTECKNING
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Not 1: 
VÄSENTlIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Enligt svenska statens riktlinjer för extern rapportering för  
företag med statligt ägande skall årsredovisning, delårs- 
rapporter samt bokslutskommuniké i sådana företag upprättas 
enligt reglerna i NASDAQ OMX Stockholm AB:s noteringsavtal i 
tillämpliga delar. Börsnoterade bolag skall upprätta koncern- 
redovisning i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Då något koncern-
förhållande inte föreligger är det dock inte möjligt för bolaget 
att tillämpa IFRS i juridisk person. Fram till och med räkenskaps-
året 2013 tillämpade bolaget istället Redovisningsrådets rekom-
mendationer och uttalanden. Från och med den 1 januari 2014 
tillämpar bolaget istället Bokföringsnämndens nya standard-
regelverk ”BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo- 
visning (K3)”. Detta eftersom ESS är att anses som ett större  
företag enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och således skyl-
digt att tillämpa K3. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd ”BFNAR  
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bolagets säte mm
European Spallation Source ESS AB bedriver verksamhet i  
associationsformen aktiebolag och har sitt säte i lund i 
Sverige. huvudkontorets adress är Tunavägen 24, 223 63 lund.  
Bolagets organisationsnummer är 556792-4096.

Klassificering mm

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar 

består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas 

eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt  

väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller  

betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-

värden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-

räkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt 

att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med inne-

havet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del 

de uppfyller tillgångskriteriet. Alla andra tillkommande utgifter 

redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings-

värden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt 

över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Inventarier, verktyg 

och installationer 5 år.

Nedskrivningar

De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrolleras vid varje  

balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskriv- 

ningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens 

återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoför-

säljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet under-

stiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet  

diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är 

tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk  

förknippad med den specifika tillgången. En tillgång som är ber- 

oende av andra tillgångar anses inte generera några oberoende 

kassaflöden. En sådan tillgång hänförs istället till den minsta kassa-

genererande enhet där de oberoende kassaflödena kan fastställas.

En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av 

beräkningarna som användes för att bestämma återvinnings-

värdet. En reversering görs endast i den utsträckning som till-

gångens bokförda värde inte överstiger det bokförda värdet 

som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen 

nedskrivning skulle gjorts.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med even-

tuell nedskrivning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balans-
dagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelse-
skulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella 
fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisnings-
lagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kund-
fordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. leve-
rantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång 
tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet full-
görs eller på annat sätt utsläcks.

leasing
Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell 
leasing. leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångs-
punkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto 
erlagts som leasingavgift under året.

likvida medel
likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga bank-
tillgodohavanden omräknat till balansdagens kurs samt övriga 
penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid under-
stigande tre månader. Penningsmarknadsinstrument värderas 
generellt till upplupet anskaffningsvärde.generellt till upplupet 
anskaffningsvärde.

leverantörsskulder
leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan 
diskontering till nominellt belopp.
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Ersättningar till anställda 
Avgiftsbaserade pensioner
Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som 
bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs 
det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller 
kostnaden och det finns inga möjligheter till några aktuariella 
vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas utan diskontering, 
utom i de fall de inte i sin helhet förfaller till betalning inom tolv 
månader efter utgången av den period under vilken de anställda 
utför de relaterade tjänsterna.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år. hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skill-
nader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära 
skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade 
per balansdagen. Temporära skillnader beaktas inte i skillnader 
hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte 
förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade 
reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna 
skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och 
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att 
dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.  

Erhållna aktieägartillskott
Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital.

In-kind bidrag
ESS finansieras delvis med kontanta medel och delvis med 
in-kind-bidrag (icke-finansiella bidrag) från partnerländerna. 
In-kind bidragen från aktieägare avsågs att bokföras som ovill-
korade aktieägartillskott och in-kind bidrag från icke-aktieä-
gare avsågs att bokföras som statligt bidrag. Processen för att 
godkänna in-kind bidragen sker under prekonstruktionsfasen 
via en särskild kommitté (Preliminary In-kind Review Committee) 
och under konstruktionsfasen av en ny kommitté (In-kind Review 
Committee). Kommittéerna granskar underliggande avtal och 
rekommenderar dem till partnerländernas styrkommitté (Steering 
Committee), nu Council, för slutligt godkännande. Efter godkän-
nande av respektive kommitté krävs för att bidragen ska bokföras 

slutligt dokumenterade överenskommelser mellan parterna angå-
ende värde, färdigställd leverans samt undertecknade tillskotts-
handlingar från bidragsgivarna och därefter beslut av ESS styrelse. 

Prekonstruktionsfasen in-kind bidrag har inte kunnat bokföras då 
arbete med flera av dem fortfarande pågår liksom processen för att 
granska och godkänna värden, färdigställd leverans samt under-
liggande avtal. Samtliga rättigheter och skyldigheter i samband 
med dessa in-kind bidrag ingår i överlåtelsen från bolaget till Euro-
pean Spallation Source ERIC varvid processen med bokföringen av 
in-kind bidrag kommer att ske i European Spallation Source ERIC.

Not 2:
NÄRSTÅENDE MED ETT BESTÄMMANDE INFlYTANDE
 
European Spallation Source ESS AB ägs till 73,684% av svenska 
staten och av danska staten med 26,316%.

Närståendetransaktioner 
Svenska staten bildade genom Utbildningsdepartementet ett 
bolag, European Spallation Source ESS AB, till vilket verksamheten 
överfördes från lunds Universitet 2010. Danska staten köpte i 
december 2010 26,316% av aktierna varvid svenska staten fort-
farande är majoritetsägare med resten av aktierna. Svenska och 
Danska staten har under 2015 tillsammans tillskjutit 1 150 miljoner 
SEK som ovillkorade aktieägartillskott. 

Not 3:
ANSTÄllDA, PERSONAlKOSTNADER OCh ARVODEN TIll 
STYRElSE OCh REVISORER

MEDElANTAl ANSTÄllDA 2015-01-01
- 2015-12-31

2014-01-01
- 2014-12-31

I SVERIGE

Män 157 159 

Kvinnor 76 81

Summa 233 240 

I DANMARK

Män 6 4 

Kvinnor 1 2

Summa 7 6

TOTAlT 240 246 

ESS AB har inga anställda från och med den 1 oktober 2015 
då personalen har erhållit nya anställningsavtal i European  
Spallation Source ERIC.
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KÖNSFÖRDElNING I STYRElSE OCh FÖRETAGSlEDNING 

2015-12-31 2014-12-31

Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen  22 %  22 %

Övriga ledande 
befattningshavare  0 %  0 %

Incitamentsprogram
ESS AB har inga incitamentsprogram.  

Avgångsvederlag till ledande befattningshavare
VDs och övriga ledande befattningshavares anställningsavtal har 
från och med den 1 oktober 2015 överlåtits till European Spalla-
tion Source ERIC och inga åtaganden om avgångsvederlag finns 
i ESS AB. 

lÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCh SOCIAlA KOSTNADER

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Sverige 156 257 165 877

Danmark 8 425 5 682

SUMMA 164 542 171 559

Socialkostnader 46 154 54 507

Pensionskostnader 22 701 24 871

SUMMA SOCIAlA KOSTNADER 68 855 79 378

I löner och andra ersättningar 
ingår

- till styrelse och VD 2 277 2 956

 - till övriga ledande 
befattningshavare 2 877 2 209
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STYRElSENS OCh lEDANDE BEFATTNINGShAVARES ERSÄTTNINGAR 

BElOPP I TKR Grundlön,
2015

Övriga
förmåner
2015

Pensions-
kostnad
2015

Övrig
ersättning
2015

S U M M A 
2015

Grundlön,
2014

Övriga
förmåner
2014

Pensions-
kostnad
2014

Övrig
ersättning
2014

S U M M A 
2014

Styrelsens 
ordförande

140 * – – 110 250 140 – –  111 251

Styrelseledamot
lars Börjesson

70 – – – 70 70 – – – 70

Styrelseledamot 
Per Eriksson

70 – – – 70 70 – – – 70

Styelseledamot 
lena Gustafsson

70 – – – 70 70 – – – 70

Styrelseledamot 
Katarina Bjelke

47 – – – 47 – – – – –

Styrelseledamot 
Kim Graugaard

73 – – – 73 13 – – – 13

Styrelseledamot 
lars Goldschmidt 
(2014)

– – – – – 25 – – – 25

Verkställande 
direktör

1 549 148  599 – 2 296 2 485 83 594 – 3 162

Andra ledande 
befattningshavare
(2 pers.)

 2 828  49 798 – 3 675 2 184 25 423 – 2 632

SUMMA 4 847 197 1 397  110 6 551 5 057 108 1 017  111 6 293

* Enligt protokoll från årsstämman den 28 april 2015 § 15 skall styrelsens ordförande erhålla arvode med 175 000 SEK. Utbetalning under 2015 har gjorts med 140 000 SEK och  
   35 000 SEK kommer att erläggas under kvartal 1 2016.
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ARVODE OCh KOSTNADSERSÄTTNING TIll REVISORER 

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

KPMG AB

Revisionsuppdrag 602 569

Skatterådgivning 450 426

Övriga uppdrag 709 1 803

SUMMA 1 761 2 798

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

Not 4: 
ÖVRIGA RÖRElSEINTÄKTER

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Kursvinster på fordringar/
skulder av rörelsekaraktär

10 782 13 635

Bidrag för EU-projekt 2 690 5 528

Övriga rörelseintäkter 679 529

SUMMA 14 151 19 692

Not 5: 
lEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONEll lEASING

BElOPP I TKR 2015-01-01
- 2015-12-31

2014-01-01
- 2014-12-31

leasingavtal där företaget är 
leasetagare:

Minimileaseavgifter 12 875 22 261

Variabla avgifter  183 227

TOTAlA lEASINGKOSTNADER 13 058 22 488

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsäg-
ningsbara kontrakt förfaller till betalning

Inom ett år 0 21 871

Mellan två och fem år 0 22 361

SUMMA 0 44 232

Samtliga leasingavtal har övertagits av European Spallation  
Source ERIC fr.o.m. 1 oktober 2015.

Not 6: 
ÖVRIGA RÖRElSEKOSTNADER

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Valutakursförluster på 
fordringar/skulder av 
rörelsekaraktär

-10 002 -8 606

Övriga rörelsekostnader -9 181 -

SUMMA -19 183 -8 606

 
European Spallation Source ERIC Council möte, oktober 2015
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Not 10: 
SKATT PÅ ÅRETS RESUlTAT

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Aktuell skatt – –

Uppskjuten skatt – –

– –

Bolaget har i dagsläget kostnader som medför löpande förluster ur 
en inkomstskattesynpunkt. Osäkerheten kring möjligheterna och 
tidpunkten att kunna utnyttja dessa gör att ingen uppskjuten skatt 
har bokats upp.

Not 11: 
INVENTARIER, VERKTYG OCh INSTAllATIONER

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 15 349 6 632

Nyanskaffningar 3 768 7 328

Avyttringar - 19 117 -

Omklassificeringar - 1 389

SUMMA 0 15 349

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -3 527 -1 734

Avyttringar 6 139 -

Årets avskrivning enligt plan -2 612 -1 793

0 -3 527

Redovisat värde vid årets slut 0 11 827

Samtliga pågående nyanläggningar har överlåtits enligt avtal den 
1 oktober 2015 till European Spallation Source ERIC.

Not 12: 
PÅGÅENDE NYANlÄGGNING

BElOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade 
anskaffningsvärden:

Vid årets början 123 722 3 582

Nyanskaffningar 355 301 121 529

Omklassificeringar -1 040 -1 389

Avyttringar  -477 983 -

SUMMA 0 123 722
 

Samtliga anläggningstillgångar har överlåtits enligt avtal den 1 
oktober 2015 till European Spallation Source ERIC.

Not 7: 
AVSKRIVNINGAR AV MATERIEllA OCh IMMATERIEllA  
ANlÄGGNINGSTIllGÅNGAR

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång:

Inventarier, verktyg och 
installationer -2 612 -1 793

-2 612 -1 793

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:

Administrationskostnader -548 -738

Forsknings- och 
utvecklingskostnader -2 064 -1 055

-2 612 -1 793

 
Not 8: 
RÄNTEINTÄKTER OCh lIKNANDE RESUlTATPOSTER

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Ränteintäkter 51 969

51 969

 
Not 9: 
RÄNTEKOSTNADER OCh lIKNANDE RESUlTATPOSTER

BElOPP I TKR
2015-01-01

- 2015-12-31
2014-01-01

- 2014-12-31

Räntekostnader -73 -214

SUMMA -73 -214



Not 13: 
ÖVRIGA FORDRINGAR

BElOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

Fordringar European  
Spallation Source ERIC enligt 
överlåtelseavtal

845 613 -

Övriga fordringar 4 451 23 278

SUMMA 850 064 23 278

Not 14: 
FÖRUTBETAlDA KOSTNADER OCh UPPlUPNA INTÄKTER

BElOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 0 4 576

Förutbetalda försäkringspre-
mier

0 7 129

Upplupen intäkt EU-projekt 0 2 670

SUMMA 0 14 375

Not 15: 
FINANSIEllA INSTRUMENT OCh FINANSIEll RISKhANTERING 

Finanspolicy 
Inga finansiella instrument har använts för att säkra flöden eller 
balansräkning.

likviditetsrisker och ränterisker
ESS AB verksamhet har per den 1 oktober överlåtits till European 
Spallation Source ERIC. 

ESS AB har inga räntebärande skulder. likvida överskottsmedel 
placeras på bankkonto eller annan motsvarande placering.

Kreditrisker
Bolagets kreditrisker bedöms som begränsade eftersom verksam-
heten har överlåtits under året.

Valutarisker
Exponeringen för valutakursändringar har varit låg och de valuta-
kursresultat som skett under året avser kursdifferenser på leveran-
törsskulder och banksaldon främst i EUR.

Not 16:
UPPlUPNA KOSTNADER OCh FÖRUTBETAlDA INTÄKTER

BElOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner 0 75

Upplupna semesterlöner 0 10 289

lagstadgade sociala avgifter 0 7 561

Upplupen löneskatt 0 5 781

Förskott erhållet från Repu-
bliken Tjeckien 0 25 224

Förskott för EU-relaterade 
projekt

0 3 131

Övriga upplupna 
konsultkostnader 0 32 842

Övriga upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 90 1 379

SUMMA 90 86 287

Medel erhållna från Republiken Tjeckien avser kommande arbete 
med design och utveckling av instrument. 

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse 
på ordinarie årsstämma. 
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helene hellmark Knutsson, utbildningsdepartementet, besöker ESS och MAX IV



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att, utifrån vår bästa kunskap, övertygelse och kännedom, årsredovisningen 
är upprättad i överensstämmelse med gällande redovisningsregler, lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden 
och ingenting av väsentlig betydelse, som skulle påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen, är utelämnat.

lund den 17 februari 2016

lena Gustafsson hans Müller Pedersen  

Katarina Bjelke Per Eriksson

Kim Graugaard

lars Börjesson

Kent lindén
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 februari 2016 
KPMG AB

Sven landelius
Ordförande

James h. Yeck
VD

Bo Smith
Vice ordförande
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Mikael Palade 
helene hellmark Knutsson, utbildningsdepartementet, besöker ESS och MAX IV
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REVISIONSBERÄTTElSE

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för European Spallation Source ESS AB 
för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

 
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen 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 aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalandet
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.   

lund den 22 februari 2016 
KPMG AB

Kent lindén
Auktoriserad revisor

Rapport om årsredovisningen  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för European 
Spallation Source ESS AB för år 2015. Bolagets årsredovis-
ning ingår i detta dokument på sidorna 10-27.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision inne-
fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalandet
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av European Spallation 
Source ESS ABs finansiella ställning per den 31 december 
2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

Till årsstämman i European Spallation Source ESS AB 
Org. nr 556792-4096



European Spallation Source ESS AB tillämpar 
svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden 
tillämpas enligt principen följa eller förklara 
vilket innebär att bolaget kan avvika från 
enskilda regler i Koden om en förklaring inne-
hållande skälen anges. European Spallation 
Source ESS AB har i enlighet med Statens  
ägarpolicy och riktlinjer för företag med stat-
ligt ägande gjort avsteg från Koden när det 
gäller beredning av beslut om nominering 
av styrelse och revisorer, samt när det gäller 
redovisning av styrelseledamöters oberoende 
i förhållande till staten som större ägare.  
European Spallation Source ESS AB bildades i 
april 2010 varvid en ny bolagsordning antogs.

European Spallation Source ESS AB (nedan Bolaget) är 
ett aktiebolag ägt av den svenska och den danska staten 
med den svenska staten som majoritetsägare. De av 
svenska staten ägda företagen lyder under samma lagar 
som privatägda företag och deras externa rapportering 
ska vara lika transparent som i börsnoterade företag.

God bolagsstyrning bygger på att alla beslutspro-
cesser är definierade, har en tydlig ansvarsfördelning och 
effektiva kontroller. Bolaget ser god bolagsstyrning, god 
riskhantering och god internkontroll som centrala delar 
för att driva ett framgångsrikt projekt. Till grund för styr-
ningen av Bolaget ligger den svenska aktiebolagslagen, 
Bolagets bolagsordning och vd-instruktion, svensk kod 
för  bolagsstyrning och den svenska statens ägarpolicy. 
Ägarstyrningen utövas främst på bolagsstämmor, men 
också genom en professionell och strukturerad styrelse-
nomineringsprocess, ett aktivt styrelsearbete, samt gen- 
om dialog med styrelseordföranden. Inför verksamhets-
överlåtelsen från European Spallation Source ESS AB till 
European Spallation Source ERIC bildades ESS Council 
bestående av representanter för European Spallation  
Source ERIC:s medlems- och observatörersländer. 
Council ersätter därmed Steering Committee (styrkom-
mittén) som under året upphörde att existera efter 
EU-kommissionens beslut att inrätta European Spalla-
tion Source ERIC. 

I frågor av avgörande betydelse samordnar styrelsen 
genom styrelseordföranden sitt arbete med företrädare 
för ägarna.

European Spallation Source ESS Council
European Spallation Source ESS Council består 
av representanter för de medlemsländer som 
förbundit sig att medverka i uppförandet av anlägg-
ningen och dess framtida ägarskap. För närvarande 
finns elva medlemsländer och fyra observatörs- 
länder representerade i Council. I enlighet med ägarnas 
riktlinjer till Bolaget ska hänsyn tas till de rekommen- 
dationer som görs av Council och som behandlar frågor 
gällande konstruktionen av anläggningen såsom inrikt-
ningen på forskningen, kostnader för olika delar av 
anläggningen i förhållande till vald teknik och prestanda, 
tillskott in natura, så kallade in-kind-bidrag, samt den 
vetenskapliga och tekniska ledningen. Detta åtagande 
gäller dock inte om sådana rekommendationer skulle stå 
i strid med bolagsordningen eller svensk lag.

Årsstämma
I enlighet med statens ägarpolicy och bolagsordningen 
har riksdagsledamöter rätt att närvara vid Bolagets 
bolagsstämmor. Årsstämman äger rum den 18:e mars 
2016 i Stockholm.

Valberedning
För att säkerställa en strukturerad styrelsenominering 
tillämpas de enhetliga och gemensamma principer, som  
finns angivna i statens ägarpolicy. Kompetensbehov-
et utifrån Bolagets verksamhet, situation och framtida 
utmaningar är utgångspunkt för varje nominering. 
Målsättningen är också att uppnå en jämn könsfördel-
ning i styrelsen. Nomineringar ska, i enlighet med Kod- 
ens riktlinjer, presenteras i kallelsen till bolagsstämman.

Revisorer
Ansvaret för val av revisorer ligger hos ägaren och val 
av revisorer beslutas på årsstämman. Vid årsstämman 
2015 valdes det auktoriserade revisionsbolaget KPMG 
AB, med den auktorisrade revisorn Kent lindén som 
huvudansvarig.

Styrelsen
Vid årsstämman 24 april 2015 omvaldes följande leda-
möter och representanter för den svenska staten;  
Katarina Bjelke, lars Börjesson, Per Eriksson, lena 
Gustafsson och Sven landelius, som är vald till styr- 
elsens ordförande. Som ledamöter och representanter  
för den danska staten omvaldes Bo Smith, hans  
Müller Pedersen och Kim Graugaard. Bolagets styrelse 
ska enligt bolagsordningen ha lägst fem och högst nio 
stämmovalda ledamöter och inga suppleanter för dessa. 

BOlAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Sedan november 2013 har styrelsen en arbetstagarrepre-
sentant, Mikael Palade.

Bolaget har totalt 100 000 aktier varav Danmark 
innehar 26 316 aktier. Aktieinnehaven regleras i ett aktie-
ägaravtal, som reglerar deras inbördes förhållanden 
innebärande bland annat att varken bolagsstämman 
eller styrelsen får fatta beslut utan att båda aktieägarna 
finns representerade.

Styrelsens arbete och arbetsformer
Enligt arbetsordningen ska styrelsen, utöver det konstit-
uerande mötet i samband med årsstämman, hålla minst 
sex ordinarie möten per år. Arbetsordningen anger vilka 
ärenden som ska behandlas vid respektive möte och 
varje möte följer en fastställd föredragningsplan.

Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft sju 
ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde, 
tre av mötena har hållits per telefon. Bland ämnen som 
ägnats särskild uppmärksamhet noteras frågor rörande 
teknisk design och byggnation, samverkan med Council, 
förhandlings- och finansieringsfrågor samt planering för 
verksamhetsövergången till ett Europeiskt forsknings-
infrastruktur konsortium (ERIC).

Styrelsen har genom dess ordförande och vice ord- 
förande under verksamshetåret deltagit vid ett antal  
särskilda  ägarmöten, där VD också har deltagit. härvid 
har framför allt finansieringsfrågor på kort och lång 
sikt diskuterats men också frågor gällande samord-
ning av ägarnas och bolagets kontakter med medlems- 
länderna. Utöver ägarmötena har en ordinarie och två  
extra bolagsstämmor hållits.

I samråd med ägarna har bolaget gjort avsteg från 
Koden avseende utvärdering av VD samt av styrelsens 
arbete med motiveringen att bolaget avses likvideras efter  
verksamhetsövergången till en ERIC. 

Styrelsens utskott
Styrelsen tillsatte 2011 ett Ersättningsutskott. Under 
2015 har Ersättningsutskottet sammanträtt en gång. 
Utskottet har sedan tidigare implementerat principer  
för ersättning och andra anställningsvillkor för hela 
bolagsledningen inklusive VD. Ersättningsutskottet 

bereder och ger förslag till styrelsen enligt riktlinjerna 
angivna i 'Riktlinjer för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare'. Utskottet 
består av Sven landelius (ordförande), Bo Smith, 
Katarina Bjelke, och Anne Säfström-lanner (sekreterare).

Ersättning till Styrelsen
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Under 2015 
har ersättning utgått med ett totalt arvode om 469 667 
kronor med en fördelning som framgår av årsredovis-
ningens Not 3.

Företagsledning
Bolaget leds av en verkställande direktör (VD) enligt 
de instruktioner som beslutats av styrelsen. I enlighet 
med statens ägarpolicy är verkställande direktören inte 
ledamot av styrelsen, men är föredragande och förser 
styrelsen med information och underlag för dess arbete. 
Verkställande direktören ska leda den operativa verk-
samheten, se till att Bolaget har en uppdaterad besluts- 
och attestordning och att bokföringen sker enligt lag, se 
till att medelsförvaltningen sker på ett betryggande sätt 
samt verkställa styrelsens beslut.

Vidare ska verkställande direktören hålla styrelsen 
informerad om Bolagets utveckling, tillsammans med 
ordföranden förbereda frågor som ska behandlas 
i styrelsen, samt ansvara för att informationen från 
styrelsen förs ut inom Bolaget.

Verkställande direktör
James h. Yeck, tillträdde som verkställande direktör den 
1 mars 2013. James Yeck har närmast tidigare ledde tidi-
gare konstruktionen och sedermera driften av partikel-
detektorn IceCube Neutrino Observatory vid Sydpolen. 
han har även varit direktör för Wisconsin IceCube  
partikelastrofysikcenter på Wisconsin universitet. Därtill 
var han verksam som bitrdande  projektdirektör vid 
synkrotronljuskällan National Synchrotron light Source II  
vid Brookhaven National laboratory i USA. Under 
åren 1997-2003 arbetade han som projektdirektör vid 
Fermilab, med ansvar för det amerikanska bidraget till 
konstruktionen av partikelacceleratorn lhC vid CERN.

STYRElSElEDAMÖTERNAS NÄRVARO 2015 

STYRElSElEDAMOT                                      STYRElSEMÖTEN* 
 

Sven landelius - ordförande                              8/8

Bo Smith - vice ordförande                                 8/8 

Katarina Bjelke                                                            8/8

lars Börjesson                                                             8/8

Per Eriksson                                                                 8/8

  Kim Graugaard                                                          5/8 

 lena Gustafsson                                                       7/8

hans Müller Pedersen                                            6/8 

Mikael Palade                                                             8/8
 
*Mötestillfällena inkluderar ett extra styrelsemöte

PlANERADE MÖTEN 2016 

17 februari 
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Verkställande direktörens och ledande befattnings-
havares anställningsvillkor
Bolaget har följt de statliga riktlinjerna för anställnings-
villkor för ledande befattningshavare i företag med stat-
ligt ägande. 

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen
Grunden för intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen utgörs av kontrollmiljön. Bolagets 
kontrollmiljö definieras av tillämpad organisation, 
beslutsvägar där befogenheter och ansvar dokument-
eras i styrande dokument, däribland tidplan och riktlinjer 
för budget och bokslut, attest- och delegationsordning 
samt rapportinstruktion. Styrelsens arbetsordning och 
instruktion för den verkställande direktören säkerställer 
en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv  
styrning av verksamheten. 

Kontrollaktiviteter
Bolaget har inte någon särskild granskningsfunktion i 
form av internrevision. Granskning av företagets interna 
kontroll och kvalitetssäkring av Bolagets finansiella 
rapportering görs av Bolagets externa revisorer, vars 
resultat presenteras för styrelsen i den årliga revisions-
rapporten samt påföljande åtgärdslista från den löpande 
granskningen. Därutöver tillkommer styrelsens årliga 
översyn av bolagets styrande dokument.

Finansiell rapportering 
Den externa finansiella rapporteringen produceras 
av ekonomifunktionen under ledning av ESS Project 
Support & Administration Directorate, som ansvarar 
för organisationens officiella rapportering gentemot 
ägare, styrelse, Council och Administration and Finance 
Committee. löpande detaljerade ekonomiska analyser 
av resultatet samt uppföljning mot budget och projekt-
plan kompletterar och bekräftar den övergripande 
rapporteringens kvalitet.

Styrelsen godkänner och undertecknar Bokslut/
Årsredovisning, halvårsrapport samt kvartalsrapporter.

Riskbedömning 
Information om risker och osäkerhetsfaktorer redovisas 
på annat ställe i årsredovisningen, se sidan 11.  
Bedömning avseende risker för fel i den externa finan-
siella rapporteringen har gjorts i samband med etable-
ring av den ovan nämnda organisationen för intern 

kontroll. Under året har uppföljning och utveckling av 
den interna kontrollmiljön fortsatt.

Riskbedömningar gällande den löpande finansie-
ringen och kassaflödet görs kontinuerligt av den interna 
ekonomifunktionen. Styrelsen hålls löpande informerad 
om bolagets likvida ställning. 

Information och kommunikation
Information om Bolagets policys och riktlinjer som ingår 
i ESS ledningssystem finns publicerade i dokument- 
hanteringssystemet samt på intranätet, och är tillgäng-
liga för samtliga anställda i Bolaget. Därutöver förfogar 
styrelsen, Council och Administration and Finance 
Committee över ett intranät där underlag och styrande 
dokument finns tillgängliga samt där de styrande 
organen har möjlighet att upprätta och dela doku-
ment. Detta intranät har tillkommit för att möjliggöra 
ett effektivt informationsutbyte mellan kommittéernas 
ledamöter.

Uppföljning
I samband med styrelsemötena och inför samman-
träden med Council utvärderar styrelsen verksamhetens 
utveckling, ställning, resultat, finansieringsbehov och 
kassaflöde genom ett rapportpaket.

löpande uppföljning av projektets status och ställ-
ning sker i samband med regelbundna projektgenom-
gångar då respektive projektledare redovisar utfall och 
prognos, för Bolagets verkställande direktör och ledning.

Internrevision
Ekonomiavdelningen ansvarar för inventering av risker 
och för att driva riskhanteringsprocesser gällande  
Bolagets styrning och finansiella verksamhet. Det 
operationella ansvaret ligger i respektive verksamhets-
process. Under 2013 etablerades en särskild avdel-
ning med övergripande ansvar för kvalitetssäkring och  
kvalitetskontroll. Uppdraget består i uppföljning av  
verksamhetens efterlevnad av definierade processer  
och policys samt ställda myndighetskrav.

lund den 17 februari 2016

European Spallation Source  ESS AB
Styrelsen



REVISORS YTTRANDE 

OM BOlAGSSTYRNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i European Spallation Source ESS AB

Org nr 556792-4096

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2015 på sidorna 30-32 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 
denna läsning och vår kunskap om bolaget anser vi att 
vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär 
att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrnings-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Stand-
ards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, 
och att dess lagstadgade information är förenlig med 
årsredovisningen.

lund den 22 februari 2016
KPMG AB

Kent lindén
Auktoriserad revisor
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ledning vid övergången till ERIC 



Då verksamheten i ESS AB  under året övergått 
till European Spallation Source ERIC, (European 
Research Infrastructure Consortium), görs 
ingen separat hållbarhetsredovisning utan 
arbetet beskrivs här endast i stora drag.  

Rapporteringen sker för perioden 
januari-september. 

ESS har åtagit sig att ge ett positivt socialt bidrag till det 
lokala samhället där organisationen är verksam, att leda 
verksamheten som en ansvarstagande samhällsaktör,  
att respektera lagar, seder och behov rörande de länder 
som bidrar till utvecklingen, byggandet och driften 
av forskningsanläggningen, att respektera de inter- 
nationellt erkända mänskliga rättigheterna samt att 
agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att 
minimera verksamhetens miljöpåverkan. På så sätt  
bidrar ESS aktivt till en hållbar utveckling.

ESS har som mål att bli världens första forsknings- 
anläggning med energimässigt hållbar drift och på 
så vis bana väg för ett nytt sätt att bygga och driva 
framtidens anläggningar. Det innebär bland annat 
att anläggningen är energieffektiv, att den försörjs 
med elektricitet från förnybara energikällor samt att 
delar av överskottsvärmen utnyttjas i fjärrvärmenätet. 
Allt detta sker genom implementering av energi- 
policyn med energikonceptet ”Responsible, Renewable,  
Recyclable” och med målet att förbruka mindre än 270 
GWh el per år. Energiarbetet under 2015 bestod av den 
årliga uppdateringen av energiinventeringen, definier-
ing och dokumentation av tekniska krav samt optimering 
av byggnaders ventilation.  
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På grund av ändrade driftparametrar för acceleratorn  
har det även gjorts en översyn av kylbehovet. Den 
uppdaterade inventeringen visar att elförbrukningen 
fortfarande ligger under målet. Dock kvarstår en del 
osäkerhetsfaktorer som måste beaktas framöver.

Visionen i arbetet med den fysiska utformningen av 
anläggningen är att den ska grunda sig på hållbarhet, 
att skapa en attraktiv arbetsmiljö samt att den ska integ-
reras väl med omgivningen. För att göra utformningen 
hållbar strävar ESS efter att miljöcertifiera byggnaderna 
enligt ett internationellt frivilligt miljöklassningssystem, 
BREEAM. Enligt nuvarande strategi kommer ESS att 
uppnå BREEAM Excellent, vilken är den näst högsta  
nivån på en femgradig skala.

Byggarbetena har förändrat omgivningen för de 
som bor i anslutning till fastigheten bland annat genom 
tunga transporter, buller och förändrat landskap. 
Tillåtna bullernivåer regleras i miljödomen och dessa  
har inte överskridits under året. ESS har upprättat 
särskilda kontaktvägar med de närboende för att infor-
mera om pågående och kommande arbeten och för 
att ta emot eventuella klagomål. Under året har det 
inkommit fyra klagomål angående ljudstörning, sprick- 
bildning och trafikbuller, vilka har åtgärdats eller avvisats 
då klagomålen ej funnits skäliga.

Under byggskedet bortleds dagvatten samt läns-
hållningsvatten från schaktgropar till två av de tre om- 
givande dikningsföretagen via fördröjningsmagasin 

anlagda på fastigheten. Ett av de tre omgivande 
dikningsföretagen leder till Kungsmarken, ett Natura 
2000-område ungefär en kilometer söder om fastig- 
heten. Detta används inte under byggskedet. Inga 
utsläpp med betydande påverkan har skett till omkring-
liggande dikningsföretag under perioden.

ESS kunder är de framtida användarna av forsknings-
anläggningen, det vill säga forskarsamhället. ESS för  
en intensiv dialog med forskarsamhället för att säker-
ställa att instrumenten där experimenten utförs och 
anläggningen i övrigt blir vad som efterfrågas. Detta 
sker i en öppen process där forskarsamhället deltar. 16 
av de 22 instrumenten har redan beslutats och ska vara 
färdiga 2025.  

Den viktigaste och mest långsiktiga miljöeffekten 
av ESS är tillämpningarna av de forskningsresultat som 
möjliggörs på grund av ESS och som bidrar till ett mer 
hållbart samhälle. ESS verkar för att stärka all forskning 
av hög kvalitet. Forskning med neutroner är ofta av 
grundforskningskaraktär som i sitt nyttiggörande har 
starka kopplingar till stora samhällsutmaningar, något 
som bidragit till det starka politiska stödet för ESS. Forsk-
ning med neutroner används till exempel för att utveckla 
bränsleceller, utveckla säkra metoder för att lagra vätgas 
och möjliggöra det som bränsle och utveckla ny batte-
riteknik. Energilagring är en utmaning för alternativa 
kraftkällor som sol och vind. Även utveckling av nya mer 
miljöanpassade konstruktionsmaterial och industriella 
processer kan ske med hjälp av forskning med neutroner. 
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