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ÄGARFÖRHÅLLANDEN

SkövdeNät AB 556959 - 1141 ägs till 100 % av Skövde Stadshus 
AB, 556800 - 1498, som i sin tur ägs av Skövde kommun. 

STYRELSE OCH REVISORER 2018

Ledamöter:              
Per-Agne Rytter ordförande
Ida Eliasson vice ordförande
Jaqueline Tjällman
Adam Stensson 
Peter Bodin

Verkställande Direktör:
Anders Rindefors

Revisorer:
Ulf Ulkner, EY, auktoriserad revisor
Damir Matesa, EY, auktoriserad revisor
Birgitta Johansson, Lekmannarevisor
Asima Pasalic, Lekmannarevisor suppleant

Styrelsen har under året samlats till sex styrelsesammanträden. 

VERKSAMHETEN

Verksamheten består av nätdistribution, såsom transport av 
elenergi, mätning, rapportering av leverantörsbyten, debitering, 
avräkning av tim- och schablonmätta kunder samt framtagning 
av andelstal enligt ellagen. Bolaget ansvarar även för projek-
tering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av 
eldistributionsanläggningar.

SkövdeNät AB har också en kundservice med ansvar för abon-
nemangs- och fakturafrågor samt debitering av avgifter för vat-
ten och avlopp för VA-avdelningen och för elhandel för Billinge 
Energi AB.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15
anställda

Flerårsöversikt (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 79 631 78 496 78 203 76 552 48 554

Resultat efter finansiella poster 15 707 12 915 15 468 11 713 221

Balansomslutning 374 985 424 832 397 823 435 503 422 274

Antal anställda 15 16 18 17 17

Soliditet % 49 42 41 36 35

Skuldsättningsgrad % 128 147 153 176 183

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

20 453
anslutna kunder
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Foto: Oda Tollesson

RÖRELSENS INTÄKTER

Bolagets intäkter uppgick till 87 682 tkr. Rörelseresultatet visar 
ett positivt rörelseresultat uppgående till 14 100 tkr vilket är 2 
365 tkr bättre än budget. (674 tkr bättre än prognos). Intäkterna 
ökade på den rörliga och fasta delen säkringskunder, lågspän-
ning effektkunder, anslutningsavgifter, övriga fakturerade 
kostnader, övriga sidointäkter och övriga taxor och avgifter. 
Intäkterna har minskat för övriga externa arbeten och adminis-
trativa tjänster.

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnaderna uppgick till 72 100 tkr vilket är 1163 tkr högre än 
budget. (237 tkr lägre än prognos). Kostnaderna har ökat på 
legoarbete, elmaterial, konsultarvoden, lättare underhåll och 
pensionskostnader. Kostnaderna har minskat på legoarbete 
övrigt, trycksaker, it-tjänster, löner och sociala avgifter.

KVALITET/LEVERANSSÄKERHET

Under året har ett antal fel inträffat på hög- (10kV) och lågspän-
ningsanläggningar (0,4kV). De främsta orsakerna är fel på 
jordkabel och skarvar. Genom ett fortsatt rationellt underhåll är 
vårt mål att hålla en hög standard på våra anläggningar och att 
så få avbrott som möjligt ska drabba våra kunder. 

SkövdeNät AB har också en kundservice med ansvar för abon-
nemangs- och fakturafrågor samt debitering av avgifter för vat-
ten och avlopp för VA-avdelningen och för elhandel för Billinge 
Energi AB.

NY- OCH REINVESTERINGAR

Investeringarna under redovisningsperioden har uppgått till 
22 063 tkr. Tillkommande investeringar under året har gjorts på 
följande områden: nätstationer, ställverksarbeten, kabelskåp, 
ledningar för hög- och lågspänning samt mätare. 

PERSONAL

Antalet anställda i verksamheten har under året varit 15 st. Vid 
årsskiftet 2018/2019 var 15 personer anställda. Verksamheten 
omfattar administration, kundtjänst, utredning och projekte-
ring, mät och balans samt teknik och drift. 

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljön är en stående punkt på våra arbetsplatsträffar där 
all personal har möjlighet och skyldighet att ta upp frågor av 
intresse för arbetsmiljön. Med systematiskt arbetsmiljöarbete 
inom SkövdeNät avses att planering och ledning av verk-
samheten skall utformas så att kraven i arbetsmiljölagen och 
tillhörande föreskrifter uppfylls. 

I Vår Energi har en SAM pärm tagits fram i samarbete med 
företagshälsovården Avonova. Arbetet med att förbättra och ut-
veckla SAM arbetet sker regelbundet genom att VD och skydds-
ombud för respektive företag träffas tillsammans med Avonova. 
Utbildningar med all personal sker också regelbundet. 
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MILJÖ

En ny elbil har anskaffats som går längre på en laddning. Ett 
antal olika arbetsflöden har bytts ut till digital hantering avseen-
de arbetsritningar, driftscheman, olika protokoll, journaler och 
ledningsärende. Genom införandet har pappersförbrukningen 
minskats. Fortsatta byten av mätare med brytfunktion, genom 
att brytningar och övervakningar kan göras på distans har vi 
minskat på våra transporter vilket gett mindre utsläpp. Alla 
kunder erbjuds att få fakturan digitalt så som e-postfakturan, 
e-faktura, autogiro och KIVRA, detta för att minska pappersför-
brukningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

• Kommunfullmäktige har beslutat att slå ihop Skövde Nät 
med Skövde Värmeverk till ett gemensamt Energibolag. 
Bolaget kommer att hitta Skövde Energi AB. 

• Riksdagen har fattat beslut på nya funktionskrav för 
elmätare från den 1/9 2018. Elnätsägare är ålagda att alla 
mätare ska vara utbytta enligt de nya kraven senast 1/1 
2025. 

• Riksdagen har fattat beslut om en ny intäktsrams-modell 
ska införas för åren 2020 - 2023. 

• En NMI-undersökning har genomförts i samarbete med 
Supportföretaget i Köping. 

• En ny materialupphandling har genomfört i samarbete 
med Vår energi. Upphandlingen har genomförts av 
upphandlingsenheten inom Skövde Kommun. Ahlsell har 
antagits som leverantör av el-material.  

• Samverkan med nätföretag inom Vår energi har pågått 
under året. 

• Ställverksbyten i transformatorstationer för låg- och 
högspänning. 

• Förstärkningsarbeten på låg- och högspänningskablar. 

• Utbyte av PLC-mätare till radiomätare. 

• Utbyte av ställverk i Ryds fördelningsstation har genom-
förts. 

• Arbetet med att förstärka skalskyddet i våra fördelnings-
stationer har påbörjats.

• För att säkerställa mätnoggrannheten på våra mätare har 
strömtransformatoranläggningar byggts om. Avser anlägg-
ningar över 63 A. 

• Utbyggnad av nätet för nya bostads- och industriområden. 

• År 2018 transporterades totalt 328,9 GWh på elnätet (fg år 
325,4 GWh). 

• Vid årsskiftet 2018/2019 fanns inom elnätet 22 högspän-
ningskunder (10 kV) och 20 431 lågspänningskunder (0,4 
KV).   

• Antalet kunder ökade med 214 st, antalet inkluderar även 
tillfälliga anläggningar (2017 ökade antal kunder med 347 
st.). 

• Det anslöts 87 st nya anläggningar under året. (2017 
anslöts 101 st.) 

• Energiskatten debiteras på elnätsfakturan från 1 januari 
2018, istället för på elhandelsfakturan. 
 

MÅL OCH INDIKATORER

• Att vara bland de femton bästa nätföretagen i Sverige som 
har lägst anslutnings- och nättaxor. 
 
Uppfyllelse av målet: Målet är uppfyllt. Enligt Nils 
Holgersson-rapporten har Skövde Nät AB bland de lägsta 
nättaxorna i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 

• Att hålla en leveranssäkerhet så att inte någon av våra 
kunder ska ha mer än ett två timmars strömavbrott per år. 
 
Uppfyllelse av målet: Målet har uppfyllts.  

För övriga indikatorer och nyckeltal hänvisas till NUTFS 1998:1 i 
årsrapporten.

Placering i 
Nils Holgersson- 
rapporten 2018

2
av 290
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

SkövdeNäts aktier kommer att överföras från Skövde Stadshus 
till Skövde Energi den 1/1 2019. En verksamhetsövergång kom-
mer att ske för SkövdeNäts personal den 1 april 2019 till det nya 
Energibolaget. Fortsatt arbete med att färdigställa implemente-
ringen kommer att genomföras successivt.

• En ny NKI undersökning kommer att genomföras i sam-
arbete med Vår energi genom supportföretaget försorg i 
Köping. 

• Drift, underhåll och investeringar. 

• Fortsatt samverkan med andra nätföretag. 

• Ställverksbyten i transformatorstationer för låg- och 
högspänning. 

• Utbyte av Seneas radiomätare till Kamstrups Omina radio-
mätare som uppfyller de nya funktionskraven. 

• Förstärkningsarbeten på låg- och högspänningskablar. 

• Utbyggnad av nätet för nya bostads- och industriområden. 

• Se över skalskyddet i våra fördelningsstationer. 

• Medverka och utveckla i arbetet med elhandel. 

• Förberedelser i debiteringssystemet inför implemente-
ringen av den nationella HUBBEN

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 39 487 
Årets vinst      2 559 526
Kronor 2 599 013

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att:
I ny räkning överförs 2 599 013
Kronor 2 599 013

VÄSENTLIGA RISKFAKTORER

Intäktsramen, som är beslutad av energimarknadsinspektion.

INVESTERINGSBEHOV - TILLVÄXT/
ATTRAKTIVITET

SkövdeNät AB investerar i nya bostads- och industriområden i 
den takt som Skövde kommun växer.

INVESTERINGSBEHOV - TILLVÄXTVOLYM

Utöver investeringar i exploateringsområden behöver investe-
ringar göras i egna anläggningar för att behålla värdesäkring, 
person- och elsäkerhet av våra anläggningar.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Fördelningen mellan hög- respektive lågspänningens maxi-
malt överförda effekt har skett enligt följande: 

• Maximal överförd högspänningseffekt har skett genom 
mätning. 

• Maximal överförd lågspänningseffekt har beräknats fram 
genom att ta den totala effekten minus den maximala 
överförda högspänningseffekten. 

FORSKNING OCH UTVECKLING

Bolaget bedriver ingen forskning eller utvecklingsverksamhet.

Förändring av eget kapital Aktiekapital Balanserad 
vinst

Årets resultat Totalt

Eget kapital 2018-01-01 150 100 31 8 150 139

Vinstdisposition 8 -8

Årets resultat 2 560 2 560

Eget kapital 2018-12-31 150 100 39 2 560 152 699
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  NOT 18-12-31 17-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 10 262 9 825
Inventarier, verktyg och installationer 13 299 904 8301 831 
  310 166 310 831

RESULTATRÄKNING

  NOT 2018 2017

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  79 631 78 496
Övriga rörelseintäkter  8 051 7 580

Summa rörelsens intäkter 2, 3 87 682 86 076
    
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5 -39 562 -37 819
Personalkostnader 6 -11 293 -10 563
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -22 727 -23 635 

Summa rörelsens kostnader  -73 582 -72 635 

Rörelseresultat  14 100 14 059
    
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 7 2 581 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 72 48
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 046 -1 192
 

Summa Resultat från finansiella poster  1 607 -1 144

 
Resultat efter finansiella poster  15 707 12 915

Bokslutsdispositioner 10 -13 145 -12 895

Resultat före skatt  2 562 20

Skatt på årets resultat 11 -2 -12

Årets resultat  2 560 8

BALANSRÄKNING
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  NOT 18-12-31 17-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 14 13 080 13 080

Summa anläggningstillgångar  323 246 323 911

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  37 464 25 553
Fordringar hos koncernföretag  2 464 1 491
Aktuell skattefordran  948 196
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 10 863 11 811

Summa kortfristiga fordringar  51 739 39 051

Kassa och bank  - 61 870

Summa omsättningstillgångar  51 739 100 921

Summa tillgångar  374 985 424 832
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 16 150 100 150 100

Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  39 31
Årets resultat  2 560 8
  2 599 39

Summa eget kapital  152 699 150 139
    

Obeskattade reserver 17 37 790 28 045
    
Långfristiga skulder 18   
Skulder till kreditinstitut  100 000 150 000
Skulder till koncernföretag  17 957 -

Summa långfristiga skulder  117 957 150 000
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  - 50 000
Leverantörsskulder  14 395 14 882
Skulder till koncernföretag  4 452 2 150
Övriga skulder  38 950 20 461
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 8 742 9 155

Summa kortfristiga skulder  66 539 96 648 

Summa eget kapital och skulder  374 985 424 832

BALANSRÄKNING FORTS .
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   2018 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  14 100 14 059
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Avskrivningar  22 727 23 635
Erhållen ränta  72 48
Erlagd ränta   -1 046 -1 192
Årets skatt  -2 -12

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 35 851 36 538

Förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av kundfordringar  -11 798 -4 460
Ökning (-)/Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar  282 14 067
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder  -649 5 911 
Ökning (+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder  -34 031 8 195
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 345 60 251
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -22 063 -14 393
Förvärv av aktier  - -13 080
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -22 063 -27 473
    
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån   17 957 -
Amortering av skuld  -50 000 -
Erhållen utdelning  2 581 -
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -29 462 0
    
Årets kassaflöde  -61 870 32 778
Likvida medel vid årets början  61 870 29 092
    

Likvida medel vid årets slut  235 61 870

KASSAFLÖDESANALYS
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Not 1  Allmänna redovisningspriciper

Bolagets årsredovisning har upprättas med tillämpning av 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).

Koncerntillhörighet
SkövdeNät AB är ett dotterbolag till Skövde Stadshus AB som 
upprättar koncernredovisning. Skövde Stadshus AB, 556800-
1498, med säte i Skövde, Västra Götaland län ägs av Skövde 
kommun. Från och med Januari 2019 är bolaget ett dotterbolag 
till Skövde Energi AB som i sin tur ägs av Skövde Stadshus AB.

Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som har erhållits 
eller kommer att erhållas. Intäkterna redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt. Försäljning av tjänster redovisas när leverans sker. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital 
kostnadsförs i resultaträkningen som finansiella kostnader i 
den period de uppstår.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, 
bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). 
Redovisning sker i takt med intjänandet.

Ersättningar till anställda efter avslutat anställning avser 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda 
avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala el-
ler informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. 
Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensions-
planer. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till 
anställda.

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen. Företagets övriga planer 
klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryg-

gandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i 
BFNAR 2012:1.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skat-
teregler som gäller på balansdagen. Fordringar och skulder 
nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 
Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt 
i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot 
eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp 
i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge 
företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaff-
ningstidpunkten .

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjande-
period och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för 
övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Nätstation byggnad  30 år
Fördelningsstation  30 år
Nätstation  30 år
Nätstation elektronik 10 år

NOTER
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Högspänningsledningar  30 år
Lågspännings ledningar  30 år
Mätare, styrutrustning  20 år
Mätare, styrutrustning  10 år
Dataprogram 5 år
 
Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är 
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos lease-
givaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, 
inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas 
som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till 
anskaffningsvärde. Kundfordringar och övriga kortfristiga ford-
ringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det be-
lopp varmed de beräknas bli reglerade det vill säga med avdrag 
för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga 
skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter 
första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde.

Likvida medel
Bolaget har en skuld på koncernkonto hos koncernens finans-
bolag. Denna klassificeras som långfristig skuld i balansräk-

ningen. Denna princip är förändrad gentemot 2017, då likvida 
medel redovisades som kassa och bank i balansräkningen.

Övriga avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell 
förpliktelse som en följd av tidigare händelser och det är sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen. Avsättningar värderas till den bästa uppskatt-
ningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Om 
effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas 
förpliktelsen.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskju-
ten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad (S/E) =(totalaskulder+ 22% av obeskattade 
reserver) I (eget kapital+ 78% av obeskattade reserver)
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Not 2 Intäkternas fördelning  2018 2017

I nettoomsättningen ingår intäkter från: 
Nätverksamheten  79 631 78 496

Övriga rörelseintäkter 
Försäljning administrativa tjänster  2 414 2 358
Anslutningsavgifter  3 312 3 215
Övriga intäkter  2 325 2 007

Summa övriga rörelseintäkter  8 051 7 580

Summa nettoomsättning  87 682 86 076

Not 3 Transaktioner med närstående  2018 2017

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag
 
Inköp  - -
Försäljning  4,4% 5,3%

Fordringar koncernföretag  2 464 1 491
Skulder koncernföretag  4 452 2 150

Not 4 Ersättning till revisorerna  2018 2017

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget  -145 -149
Annan revisionsverksamhet  -10 -10
Skatterådgivning  -4 -7
Övriga tjänster  -15 -2

Summa  -174 -168

Lekmannarevisor
Revision   22 22

 

Not 5 Operationella leasingavtal  2018 2017 
   
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter  -981 -963
  -981 -963 
Beräknade avgifter som förfaller till betalning    
inom 1 år, ca  -1 000 -976
inom 2-5 år, ca  - -988
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 Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2018 2017 

Medelantalet anställda  
Kvinnor  6 7
Män  9 9

Totalt  15 16

Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar till styrelsen och verkställande direktören -896 -842
Löner och ersättningar till övriga anställda  -6 065 -5 966 
  -6 961 -6 808 

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören -883 -574
Pensionskostnader för övriga anställda  -504 -445
Sociala avgifter emligt lag och avtal  -2 540 -2 382
 
Totalt  -10 888 -10 209 
 
Den upparbetade pensionsskuld som fanns per 1/4 2014 då verksamheten och personalen övertogs från Skövde kommun 
kvarligger hos kommunen. Bolaget svarar endast för intjänade pensioner från och med detta datum.

Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse eller verkställande direktör.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter.
Kvinnor 40% 
Män 60%

Ledningsgruppen har bestått av 3 personer. 
Kvinnor 34%
Män 66%

Verställande direktören har ett anställningsavtal som innebär en uppsägningstid på 3 månader från båda parters sida. Vid 
uppsägning från arbetsgivarens sida utges avgångsvederlag enligt följande: Upp till 1 års anställningstid, 6 månadslöner, 
1-2 års anställning, 12 månadslöner och över 2 års anställning 18 månadslöner.
 

Not 7 Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
 
  2018 2017

Utdelningar  2 581 -

Summa  2 581 0
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Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2018 2017

Ränteintäkter  72 48 

Summa  72 48

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 2018 2017

Räntekostnad långfristiga skulder  -936 -1 090
Övriga räntekostnader  -36 -2
Borgensavgift  -74 -100

Summa  -1 046 -1 192

    

Not 10 Bokslutsdispositioner  2018 2017

Lämnade koncernbidrag  -3 400 -2 150
Överavskrivningar maskiner och inventarier  -9 745 -10 745

Summa  -13 145 -12 895

Not 11 Skatt på årets resultat  2018 2017
    
Aktuell skatt för året  -2 -12

Summa redovisad skatt  -2 -12
    
Avstämning av effektiv skattesats    
Redovisat resultat före skatt  2 562  20
Skatt på redovisat resultat enligt  gällande skattesats (22%) 564 5
    
Skatteeffekt av    
Skattemässiga justeringar  -562 7
Redovisad skatt  2 12

Not 12 Byggnader och mark  18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärde  11 984 11 829 
Årets inköp  989 155

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  12 973 11 984

Ingående avskrivningar  -2 160 -1 600
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Årets avskrivningar  -551 -560

Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 711 -2 160
    

Utgående restvärde enligt plan  10 262 9 824
    
Bokfört värde byggnader i Sverige  10 200 9 763
Bokfört värde mark i Sverige  62 62

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer  

Inventarier, verktyg och installationer utgör transportmedel, kontorsmaskiner, datorer och andra maskiner som inte avser 
själva produktions- och distributionsverksamheten.    

  18-12-31 17-12-31
Ingående anskaffningsvärde  386 186 372 074
Årets inköp  21 074 14 238
Årets utrangeringar  - -127
    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  407 260 386 185
    
Ingående avskrivningar  -85 179 -62 230
Årets avskrivningar  -22 176 -23 066
Årets utrangeringar  - 118
    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -107 355 -85 178
    

Utgående restvärde enligt plan  299 905 301 007

Not 14 Andelar i intresseföretag  

Bolag Org nr Säte Kapitalandel (%)
Billinge Energi AB 556528-1366 Skara 20

Direkt ägda 
Billinge Energi AB

Kapitalandel (%) Rösträttsandel (%) Redovisat värde Antal andelar
20 20 13 080 2 103

Summa  13 080 
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18-12-31 17-12-31

Förutbetalda kostnader  714 2 226
Upplupna intäkter  10 149 9 585

Summa  10 863 11 811

Not 16 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 150 100 st aktier med kvotvärde 1000 kr.
     
   

Not 17 Obeskattade reserver  18-12-31 17-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 37 790 28 045

Summa  37 790 28 045

Not 18 Långfristiga skulder  18-12-31 17-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  100 000 150 000
Skulder till koncernföretag  17 957 -

Summa  117 957 150 000
   
Förfaller till betalning 2-5 år  100 000 150 000

Skövde kommun har gått i borgen för bolagets lån.
Skulder till koncernföretag är ett koncernkonto hos Swedbank
där toppkontohavare är Skövde kommun. Beviljad intern limit
uppgår till 50 000 tkr.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18-12-31 17-12-31

Upplupna räntekostnader  62 221
Personalrelaterade poster  1 617 1 369
Övriga poster  7 063 7 565

Summa  8 742 9 155
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Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Från och med Januari 2019 så ägs bolaget av Skövde energi AB (f.d Skövde Värmeverk AB) som i sin tur ägs av Skövde 
Stadshus AB.

Not 21 Förslag till disposition av resultatet  18-12-31 17-12-31

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:   
Balanserade vinstmedel  39 487 31 378
Årets vinst  2 559 526 8 109
  2 599 013 39 487

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
I ny räkning överförs  2 599 013 39 487 
  2 599 013 39 487
 

Not 22 Ställda säkerheter   

Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2019-05-06 för fastställelse.

Skövde 2019-03-04

Per-Agne Rytter Ida Eliasson 
Ordförande Vice ordförande

Jaqueline Tjällman Adam Stensson 

Peter Bodin Anders Rindefors
 Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-05

Ernst & Young AB
Ulf Ulkner
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har lämnats 2019-03-05

Birgitta Johansson
Lekmannarevisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SkövdeNät AB 
för räkenskapsåret 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig  
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av SkövdeNät ABs finansiella ställning 
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat  räk-
ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Audit-
ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till SkövdeNät AB enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt  
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk  
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo visning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för  måga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fort  satt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års  
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel  
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra ut-
talanden. 

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig  
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig  
heter eller misstag, utformar och utför gransknings  
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig  
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk  
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 



25

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser såda-
na händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i års  redovisningen om den väsentliga osä-
kerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalan  det om årsredovisningen.  
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys  ning-
arna, och om årsredovisningen återger de under  liggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrol-
len som vi identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt  ning 
för SkövdeNät AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda  möter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken  skapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till SkövdeNät AB enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi  tioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart. 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrel  sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åt  gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full  
göras i överensstämmelse med lag och för att medels  förvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent  ligt 
avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för  
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen.



26

Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räken  skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som ut-
förs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk ningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-
skild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut. beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Skövde den 5 mars 2019

Ulf Ulkner 
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT

Lekmannarevisor i Skövde Värmeverk AB, Skövde 
kommun. 
 
Till årsstämman i Skövde Nät AB organisationsnummer 556959-
1141 Till fullmäktige i Skövde kommun.

Granskningsrapport för år 2018.
 
Jag, av fullmäktige i Skövde kommun utsedd lekmannarevisor, 
har granskat Skövde Nät AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gäl-
lande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att 
granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verk-
samheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunal-
lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommu-
nens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman 
fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt 
väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräck-
lig.

Skövde 5 mars 2019

Birgitta Johansson 
Av kommunfullmäktige i Skövde Kommun 

utsedd lekmannarevisor
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