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Omslagsfoto: Ett tag för framtiden i vårt nya kraftvärmeverk – Block 4
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Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad 
vinst

Årets resultat Totalt

Ingående balans 2017-01-01 40 000 24 21 535 3 585 65 144

Överföring av föregående års resultat 3 585 -3 585 0

Utdelning 0

Årets resultat 128 128

Utgående balans 2017-12-31 40 000 24 25 120 128 65 272

Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 235 627 237 414 230 009 207 871 232 952

Resultat efter finansiella poster 9 798 4 911 24 950 13 028 15 362

Rörelsemarginal 6,3 % 3,3 % 14,0 % 9,1 % 8,5 %

Avkastning på eget kapital 4,5 % 2,3 % 12,1 % 7,1 % 8,7 %

Balansomslutning 854 523 820 445 699 979 452 897 430 563

Soliditet 25,3 25,8 29,4 41,7 41,7

• Driftsättning av det nya bioeldade kraftvärmeverket, 
Block 4.

• Den 22 mars invigde samordning- och energiminister 
Ibrahim Baylan Block 4, det nya biokraftvärmeverket i 
Skövde, inför 160 gäster.

• Volvobolagen i Skövde är viktiga industrikunder i fjärr-
värmesystemet. Under året har det i samverkan med 
bolagen utvecklats nya långsiktiga värmeleveransavtal 
med ett stort fokus på miljö- och klimatåtaganden. 

• Revision av Block 3. Pannväggar har bytts och en översyn 
har gjorts av hela anläggningen. Livslängden i pannan har 
avsevärt förbättrats. 

• Bolagets ledning har fortsatt arbetat med effektiviseringar 
både vad gäller interna arbetssätt och organisation.

• Ny teknikorganisation är upprättad. 
• En utredning har drivits under året för att se över möjlig-

heten till utökad samverkan med SkövdeNät AB.
• Skövde Värmeverk AB har under året, genom styrelsen, 

tagit beslut att refinansiera samtliga finansiella skulder i 
Skövde kommuns nya koncernbank.

• Projekt med avseende på optimering av fjärrvärmenätet 
har startats upp.

• Flygtermografering har testats för att upptäcka möjliga 
värme/vattenläckage.

• Fjärrvärmenätet har byggts ut med ca 2500 meter.
• Företaget placerade sig på en åttonde plats av 264 

stycken värmeverk i den årliga Nils Holgersson-rapporten 
2017. 

ÅRETS HÄNDELSER I KORTHET:

Bilder från invigningen av Block 4 den 22 mars 2017. 

Alla belopp redovisas, om inte annat anges i tusental kronor (tkr).
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Skövde Värmeverk AB • Org nr 556647-1321
Styrelsens säte: Skövde • Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)
Alla belopp redovisas, om inte annat anges i tusental kronor (tkr).  
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Styrelsen och verkställande direktören för Skövde  
Värmeverk AB avger härmed årsredovisning för år 2017 .

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget ägs till 100 % av Skövde Stadshus AB, org. nr 556800–1498, 
vilket i sin tur är ett helägt bolag till Skövde kommun.  
Skövde Stadshus AB upprättar koncernredovisning.

STYRELSEARBETET

Styrelsen arbetar efter en fastställd föredragningsplan. Styrelsen har 
under året samlats till 7 styrelsesammanträden inklusive konstitu-
erande sammanträde. Dessutom har ett strategiskt möte genomförts 
tillsammans med styrelse och ledning från Skövde Nät AB.

ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET

Bolaget är medlem i PACTA, Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, 
SVEBIO samt Sinfra (tidigare VÄRMEK).

Skövde Värmeverks styrelse, fr v Maria Karlsson, Michaell Thorsell, Anders Jonsson, Maria Renner, Philip Segell, 
Evamarie Lundahl, Per-Erik Gustafsson och Pär Bönnestig.

STYRELSE OCH REVISORER

Ledamöter
Philip Segell, ordförande
Per-Erik Gustafsson, vice ordförande
Mikael Thorsell
Pär Bönnestig
Maria Renner
Anders Jonsson
Evamarie Lundahl
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant

Verkställande direktör 
Sammy Tanhua

Revisorer
Ulf Ulkner – Ernst & Young,  
auktoriserad revisor

Damir Matesa – Ernst & Young,  
auktoriserad revisor, suppleant

 Lars-Erik Lindh – av kommunen utsedd 
lekmannarevisor

 Ingrid Bäfman – av kommunen  
utsedd lekmannarevisor, suppleant
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ALLMÄNT – PRODUKTION I KORTHET

Försäljning av fjärrvärme är vår största intäkt, cirka 80 %. Intäk-
ter från elproduktion ökar dock markant med ny 10 MW turbin i 
drift på Block 4. År 2017 var 6,5 % (4 %) varmare än ett så kallat 
normalår vilket påverkat försäljningen av fjärrvärme. Försälj-
ningen av värme uppgick 2017 till 362 GWh (394 GWh). Den 
försålda värmen minskade med cirka 8 procent jämfört med 
2016 och förklaras huvudsakligen av att 2017 har varit varmare 
än 2016. Normalårskorrigerat har dock värmeförsäljningen 
ökat baserat på nya anslutningar. 

Förbrukningen av fossil olja motsvarar 0,5 procent av den 
totala bränslemixen 2017.

Produktionen av el uppgick till 34,2 GWh (9,9) varav egen 
förbrukning av el ökade från 6,0 GWh (2016) till 11,6 GWh. 
Elproduktionen har därmed ökat markant i samband med 
drifttagandet av den nya elturbinen i Block 4. Även den ökade 
interna elförbrukningen är direkt kopplat till drifttagandet av 
Block 4.

Bolagets andel i vindkraftparken Horshaga, Skara kommun har 
producerat 6,0 GWh (5,6).

Den kontrakterade volymen för leverans av biobränslen till 
Block 4 och Lövängsverket eldningssäsongen 2017-18 har varit 
290 GWh, (290 GWh).

Biobränsleförbrukningen 2017 till Block 4 var 167 GWh och på 
Lövängsverket 91 GWh.

Biobränslet består av restprodukter från skogsindustrin. 
Största delen av bränslet är GROT, (grenar och toppar), bark 
och spån. På Lövängsverket används även i viss utsträckning 
också stamvedsflis som är en finare kvalité av skogsbaserat 
biobränsle, detta för att säkra mot driftstörningar då anlägg-
ningen numera fjärrstyrs från kontrollrummet på Block 3, 
Värmekällan.

Transportavståndet för biobränslen till anläggningarna är i 
snitt mellan 4 – 6 mil, vilket är gynnsamt ur miljösynpunkt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SMHI Energi-index ger ett mått på hur energibehovet för uppvärmning av fastigheter skiljer sig från det normala för en specifik ort. 
Detta index tar inte bara hänsyn till utetemperatur. Inverkan från sol, vind och läge beaktas också och ger därför en mer rättvisande 
bild av det verkliga uppvärmningsbehovet.

0,5 %
Så lite fossil olja användes  

i den totala bränslemixen 2017.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Driftsättning av det nya bioeldade kraftvärmeverket, Block 4, 
har varit årets enskilt största händelse. Bolaget befinner sig 
fortsatt i en inkörningsperiod både vad gäller teknisk- och 
processrelaterad optimering. Den första eldningssäsongen 
med denna panna har trots en del tillgänglighetsproblem, som 
i huvudsak varit leverantörens ansvar, varit ett bra år. Redan nu 
kan vi konstatera att den nya pannan tillför ökad produktivitet i 
hela systemet. Dessutom har det inneburit en väsentlig förbätt-
ring i bolagets miljöprestanda och Skövdes klimatpåverkan.

Invigning Block 4
Den 22 mars invigde samordning och energiminister Ibrahim 
Baylan, Block 4, det nya biokraftvärmeverket i Skövde inför 
160 gäster. Baylan lyfte fram satsningen i sitt invigningstal som 
en pusselbit i det gigantiska klimatarbetet världen över samt 
ett svenskt samhällsbygge när det är som bäst. Gästerna som 
bestod av representanter för Skövde kommun, kunder, leve-
rantörer med flera minglade runt samt bjöds på en rundtur i 
den nya anläggningen.

Volvobolagen i Skövde är viktiga industrikunder i fjärrvärme-
systemet. Under året har det i samverkan med bolagen utveck-
lats nya långsiktiga värmeleveransavtal med ett stort fokus 
på miljö- och klimatåtaganden. Vi är oerhört stolta över att vi 
kan erbjuda Volvobolagen en konkurrenskraftig och hållbar 
energiförsörjning. 

Sommarens revision av Block 3 (avfallsförbränningspannan) 
har varit omfattande. Pannväggar har bytts och en översyn har 
gjorts av hela anläggningen. Livslängden i pannan har därmed 
avsevärt förbättrats. Denna omfattande revision har också 
inneburit ett längre produktionsstopp på fem veckor mot 
normalt fyra, vilket medfört en större hantering i balning av 
hushållsavfall än normalt.

Under året har bolagets ledning fortsatt arbetat med effektivi-
seringar både vad gäller interna arbetssätt och organisation. 
En ny teknikorganisation under ledning av Håkan Johansson 
(tidigare produktionschef) är upprättad samt ny produktions-
chef Christer Nilsson (tidigare processingenjör) är tillsatt.

En utredning för att se över möjligheten till utökad samverkan 
med SkövdeNät AB har under året drivits av vår gemensamma 
ägare Skövde Stadshus AB.

”Det vi gör i Skövde eller i Sverige  

räddar inte det globala klimatet,  

men det visar att vi kan försörja  

medborgare och våra industrier med 

energi utan att försämra klimatet”

Ibrahim Baylan vid invigningen av Block 4

Av de 75 nyanslutningarna under  
året var de flesta nybyggda villor. 
Bland annat i Trädgårdsstaden.
Foto: Skövde kommun
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Skövde Kommun har startat en koncernbank. Skövde Vär-
meverk AB har under året, genom styrelsen, tagit beslut att 
refinansiera samtliga finansiella skulder i koncernbanken med 
syftet att sänka bolagets och koncernens räntekostnader. 
Transaktionerna har skett under 2017.

Under 2017 har ett projekt med avseende på optimering 
av fjärrvärmenätet startats upp. Frågor som förstärkning av 
fjärrvärmenätet samt hur vi når lägre framledningstempera-
turer med mera skall utredas i detta projekt. Projektet utförs i 
samarbete med ett konsultföretag som har specialiserat sig på 
beräkning av förlopp i rörsystem.

Under året har arbetet med att minska läckaget på fjärrvärme-
nätet intensifierats. Skövde Värmeverk har tillsatt ett grönt färg-
ämne (pyranin) till fjärrvärmevattnet för att lättare lokalisera 
läckage av fjärrvärmevatten. Ett annat verktyg som har prövats 
är flygtermografering. Ett flygplan flyger flera rundor över 
Skövde under en natt med en superkänslig värmekamera som 
registrerar temperaturskillnaderna på marken. Dessa fotogra-
fier tillsammans med karta över fjärrvärmenätet ger en lista 
med platser där möjliga värme/vattenläckage kan finnas. Vid 
flygningen över Skövde fann man cirka 15 läckage positioner.

Under 2017 har fjärrvärmenätet byggts ut med ca 2500 meter. 
Fastigheterna i Frostaliden, det nya bostadsområdet vid Kars-
torp har anslutits till fjärrvärmenätet. Ett stort antal fastigheter 
har även anslutits i Trädgårdsstaden etapp 2, skolan, idrotts-
hallen samt ett stort antal villor. Byggnationen av Regionens 
hus har även anslutits till fjärrvärmenätet.

Företaget placerade sig på en åttonde plats av 264 stycken vär-
meverk i den årliga Nils Holgersson-rapporten 2017. Våra låga 
avgifter innebär att fjärrvärmen i Skövde inte bara är det mest 
miljöriktiga alternativet utan även det ekonomiskt fördelakti-
gaste uppvärmningsalternativet i Skövde.

8:e
Skövde Värmeverk placerar sig på 8:e plats av 264  
när 2017 års Nils Holgersson-rapport presenteras. 

Nya långsiktiga värmeleveransavtal har skrivits med Volvobolagen i Skövde. På bilden Johan Elgh, 
Fastighetschef Volvo Group Real Estate, Lennart Richardsson, tf Platschef Volvo GTO, Sammy Tanhua, VD 
Skövde Värmeverk AB och Philip Segell, ordf Skövde Värmeverk AB. 

Anledningen till att vi färgar fjärrvärmevattnet grönt är att det gör det lättare att spåra eventuella läckor i vårt fjärrvärmenät. Färg-ämnet vi använder heter Pyranin och är inte farligt för miljön eller för hälsan. Det används exempelvis i tvål, kosmetika och diskmedel.

Om det finns en läcka i en fjärrvärmecentral inomhus så kan ditt varmvatten bli svagt grönt. Om det händer, eller om du skulle upptäcka grönfärgade vattensamlingar på marken, kontakta oss på Skövde Värmeverk på telefon 0500-49 95 30 eller e-post varmeverket@skovde.se 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att spara resurser och värna vår miljö.  På www.varmeverk.skovde.se kan du läsa mera om grönt vatten.  

Har du ytterligare frågar är du alltid välkommen att kontakta oss på Skövde Värmeverk.

Vi färgar fjärrvärme-
vattnet grönt!

Adress 541 36 Skövde, Energivägen 1  Telefon 0500-49 95 30  Web varmeverk.skovde.se

Har dusett grönt vatten?Ring 0500-49 95 30

SVV NY Grönt vatten A4 Infolapp.indd   1

2017-01-13   12:32
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UTFÖRDA INVESTERINGAR

Bolagets investeringar under året uppgick till 112 386 tkr (149 
982 tkr) . Investeringarna består främst av Block 4 samt utbygg-
nad av fjärrvärmenätet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter var 235 627 tkr (237 414 tkr) vilket innebar en 
minskning med 0,8 % mot föregående år. 
Fjärrvärmeförsäljningen var 189 030 tkr (199 752 tkr). 
Elförsäljningen uppgick till 10 953 tkr (2 784 tkr). 
Försåld vindkraftel från bolagets vindkraftverk, Horshaga i 
Skara kommun, uppgick till 2 036 tkr (1 888 tkr) vilket ingår i 
den totala elförsäljningen. Elpriset för vindkraft låstes för det 
ena verket 26,5 öre/KWh det andra verket har legat på rörligt 
spotpris. 

Mottaget avfall till förbränning ökade marginellt och uppgick 
till 59 884 ton (59 635) detta trots att årets revisionsstopp var 
väldigt omfattande och varade en vecka längre än normalt.
Mottagningsavgifterna för avfallsbränsle blev 30 861 tkr  
(31 430 tkr). 
Flödet av avfallsbränsle har varit högt under året. Åtgärder har 
vidtagits under hösten för att minska inflödet. Vilket inneburit 
att vi minskat på vårt balade lager av hushållsavfall.

Efterfrågan på bioolja i Sverige har ökat vilket inneburit att 
tillgången under delar av året varit begränsad, efter lagerupp-
följning säkrade vi därför redan under sensommaren upp en 
leverans för att klara eldningssäsongen. Priset på bioolja har 
till följd av ökad efterfrågan, stigit kraftigt under året. 2017 blev 
dessutom varmare än vad som var prognostiserat utefter ett 
normalår. Behovet av den bioloja som säkrades upp uteblev på 
grund av mindre förbrukning än vad som var prognostiserat. 
 
Soliditet visar företagets långsiktiga betalningsförmåga. 
Bolaget har i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning en 
målsättning att nå en soliditet på 30 % på eget kapital och 
en marknadsmässig avkastning som långsiktigt säkerställer 
bolagets verksamhet och utvecklingsmöjligheter.

Med något lägre investeringskostnader samt omskrivning av 
lån är soliditeten 25,3 % för 2017. (2016 25,8 %).

Kassalikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. 
Bolagets kassalikviditet för 2017 är 269 % mot 127 % 2016, 
även bolagets räntetäckningsgrad har stigit till 2,9 mot 1,8 
2016. 

I enlighet med ägardirektiv från årsstämman 2013-05-03 skall 
bolaget årligen ge Skövde Stadshus AB en värdeöverföring 
motsvarande en tredjedel av resultatet efter finansiella poster, 
dock max 6 miljoner kronor. För år 2017 blir värdeöverföringen 
till ägaren 1 600 tkr i form av koncernbidrag.
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4-6 mil
4-6 mil är transportavståndet för biobränslen  

till anläggningarna. Lokalproducerat och nära. 
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MILJÖ

Skövde Värmeverk har för andra året i rad upprättat ett 
klimatbokslut för verksamheten med hjälp av företaget Profu. 
Syftet med klimatbokslutet är att koldioxidutsläppen beräknas 
utifrån ett systemperspektiv, där miljö- och samhällsnyttan 
sätts i fokus. Det innebär att den energi som bolaget levererar 
till kunder skulle producerats ändå med andra uppvärmnings-
alternativ. Samma resonemang gäller utsläppen från avfalls-
förbränning, där avfallet skulle hanterats med alternativa 
metoder. Resultatet av klimatbokslutet släpar ett år på grund 
av redovisningsmässiga orsaker. Under 2016 bidrog bolagets 
energiproduktion med att minska koldioxidutsläppen med  
87 500 ton (95 000). Orsaken till ökningen av koldioxidutsläp-
pen är låga utetemperaturer i januari 2016. 

Skövde Värmeverk bedriver tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter enligt miljöbalken för produktion av värme och 
el. Miljöpåverkan från verksamheten sker i huvudsak genom 
utsläpp till luft från förbränning av avfall, biobränslen, bioolja 
och fossil olja för fjärrvärmeproduktion. Inga betydande över-
skridanden av tillståndsvillkor har inträffat under året. 

Under våren 2017 utfördes en förstagångsbesiktning enligt mil-
jöbalken av Block 4. Slutsatsen vid den utförda besiktningen är 
att verksamheten bedrivs på ett ur miljösynpunkt bra sätt där 
risken för olägenheter på människors hälsa och miljön bedöms 
som liten samt att ålagda villkor i gällande tillståndsbeslut i allt 
väsentligt är uppfyllda. 

Bolaget har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 
14001. Miljöledningssystemet omfattar hela Skövde Värme-
verks verksamhet, dvs. produktion av fjärrvärme och el samt 

distribution och försäljning av fjärrvärme. Under året har 
bolaget genomgått en uppgraderingsrevision av miljölednings-
systemet till den nya standarden ISO 14001:2015.  

Att bolaget är miljöcertifierade innebär att vi arbetar med att 
ständigt förbättra vår miljöprestanda. Det säkerställer vi genom 
att arbeta med olika verktyg som exempelvis miljömål och 
handlingsplaner. 

I samband med att biobränsleanläggningen, Block 4 har tagits 
i drift ökade andelen förnybara bränslen till 99,5 % (97,3) av 
energiproduktionen under år 2017.

Flis 55,3 %

Avfall 38,1 %

Briketter 2,2 %

Pellets 2,1 %

Spillvärme 1,0 %

Bioolja 0,7 %

Fossil olja 0,5 %

Bolaget har under 2017 miljömärkt en delmängd av den pro-
ducerade fjärrvärmen enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljö-
val. Försäljning av miljömärkt fjärrvärme har varit 650 MWh.

Fyra av bolagets produktionsanläggningar ingår i EU:s system 
för handel med utsläppsrätter. Det innebär att vi behöver ha 
utsläppsrätter för den koldioxid som bildas vid förbränning av 
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fossila bränslen. En utsläppsrätt motsvarar utsläpp av ett ton 
koldioxid. Under år 2017 har utsläppet av koldioxid för de fyra 
anläggningarna uppgått till 25 478 ton (27 469 ton). Den största 
delen 99 % (87 %) av koldioxidutsläppen kommer från energi- 
återvinning ur avfall. Naturvårdverket beräknar andelen fossilt 
innehåll i avfallet till cirka 40 % för hela branschen.  

Ett av miljömålen är att ansluta fler fastigheter till fjärrvär-
menäten. Under året har 75 (55) nya anslutningar gjorts 
till fjärrvärmenäten. Nybyggda villor utgör en stor andel av 
nyanslutningarna.

NYA ANSLUTNINGAR

Typ av fastigheter Antal 2017 Antal 2016 Antal 2015

Småhus 44 35 18

Flerbostadshus 9 6 4

Industrier 0 1 2

Samfällighet 0 1 0

Offentliga lokaler 8 1 4

Övriga lokaler 14 11 6

Tidigare 
uppvärmningsform

Procent 
2017

Procent 
2016

Procent 
2015

Olja 0 6 6

Vattenburen el 12 6 18

Direktverkande el 1 0 1

Pellets 0 7 1

Nybyggnation 87 76 68

Övrigt 0 5 6

FORSKNING OCH UTVECKLING

Bolaget ingår i och medfinansierar olika forskningsuppdrag via 
organisationerna Avfall Sverige, Energiforsk och Energiföreta-
gen Sverige. 

Under 2017 har bolaget satsat drygt 500 000 kronor i olika 
forsknings- och utvecklingsprojekt.

SÄKERHET OCH RISK

Bolaget ingår i kommunens kris- och beredskapsorganisation. 
Gemensamma övningar har genomförts under året. Bolaget 
arbetar kontinuerligt med att se över risker och rutiner. Särskilt 
kan nämnas det ökade risken på IT-relaterade hot. Medveten-
heten och beredskapen om externa hot ökar succesivt.

Samtliga delar av verksamheten har fullgott försäkringsskydd.

AFFÄRSPLAN – FRAMTID – MÅLOMRÅDEN

Skövde Värmeverk arbetar långsiktigt för att fortsatt säkerställa 
en leverans av hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning i 
Skövde kommun. Omställningen till förnyelsebar energiförsörj-
ning är en tydligt fokuserad målinriktning för bolaget i syfte 
att uppfylla nationella, regionala klimatmål samt ägardirektiv. 
Investeringen och driftsättningen av det biobränsledrivna 
kraftvärmeverket Block 4 är Skövde kommuns enskilt största 
miljö- och klimatsatsning. Satsningen indikerar att Skövde 
kommuns utsläpp av koldioxid minskar med cirka 50 000 ton 
genom denna investering. 

Skövdebostäder har valt att försörja hela Aspöområdet 
med miljömärkt fjärrvärme från Skövde Värmeverk. 
Översiktsbild: wec360
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50 000
Så många ton koldioxid indikeras Skövde kommuns samlade  

utsläpp minska tack vare investeringen av Block 4. 
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PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING

Produktionsfakta 2017 2016

Försåld värme 362 028 MWh 393 537 MWh

- varav till Skövde kommun och dess bolag 72 759 MWh 73 094 MWh

Värmeproduktion Biobränsle 243 046 MWh 218 511 MWh

Värmeproduktion Bioolja 3 449 MWh 26 544 MWh

Värmeproduktion Avfall 161 816 MWh 166 587 MWh

Spillvärme 4 974 MWh 2 942 MWh

Värmeproduktion Olja 1 798 MWh 11 393 MWh

Egen förbrukning -9 743 MWh -8 574 MWh

Summa värmeproduktion 405 340 MWh 417 403 MWh

Mottaget avfall till förbränning 59 884 ton 59 635 ton

Elproduktion Värmekällan 34 194 MWh 9 886 MWh

- varav egen förbrukning 11 529 MWh 6 250 MWh

Elproduktion vindkraft 5 965 MWh 5 562 MWh

Typ av leveranspunkter Antal Såld värme (MWh)

2017 2016 2015 2017 2016 2015

Flerbostadshus 391 382 376 129 654 130 955 126 714

Industrier 17 17 16 77 365 103 515 81 565

Offentliga lokaler 126 119 118 68 274 71 255 67 104

Övriga lokaler 255 241 232 44 580 45 997 41 343

Småhus i grupp (samfälligheter o dyl.) 31 31 30 24 670 24 676 23 795

Småhus 922 878 841 17 485 17 139 15 883

Summa 1 742 1 668 1 613 362 028 393 537 356 404

Stora globala industrikunder, så som Volvobolagen, ställer 
höga krav på att deras energiförsörjning skall vara hållbar och 
”klimatneutral”. Det är därför extra glädjande och ett tydligt 
kvitto på att vi arbetat rätt eftersom båda dessa bolag har 
valt fjärrvärme från Skövde Värmeverk som värmeleverantör 
framför andra uppvärmningsalternativ. Nya långsiktiga avtal 
är tecknade med båda Volvobolagen under 2017. Ett stort 
intresse av miljömärkt fjärrvärme (Bra Miljöval) har också 
visats från Skövdebostäder som i ett första steg valt att försörja 
hela Aspöområdet med miljömärkt fjärrvärme från Skövde 
Värmeverk.

Bolaget kommer fortsatt att arbeta målmedvetet med att 
ytterligare förstärka hela affären i ett hållbarhetsperspektiv. 
Vi skall fortsätta verka för att maximera samhällsnytta samt 
skapa förutsättningarna för att Skövde kommun är en attraktiv 
och konkurrenskraftig etableringsregion avseende energiför-
sörjning. 

Utmaningarna och möjligheterna är många i en energibransch 
som står inför en stor omställning både ur ett kund- och 
leverantörsperspektiv. Vi följer utvecklingen noga och arbetar 
intensivt med förberedelser inför nya strategiska inriktningar 
som skall stärka vår befintliga affär samt skapa ökat värde för 
våra kunder. Här kan bland annat nämnas infrastruktur för 
elbilsladdning, solenergi, kylaproduktion och energitjänster. 

En avgörande och viktig förutsättning för detta arbete är utfal-
let av den utredning som pågår om utökad samverkan med 
koncernbolaget, SkövdeNät AB, i ett gemensamt energibolag.

Ägarens krav enligt bolagsordning och ägardirektiv har under 
2017 uppfyllts, och bolaget har tagit ett stort ansvar i strävan 
mot en hållbar tillväxt av Skövde kommun. Skövde Värmeverk 
är kommunens viktigaste aktör för att nå EU:s miljömål 2020 
och Skövdes vision 2025.

Under året har fortsatt arbete genomförts för att stärka organi-
sationen samt bolagets interna målsättningsprocess.  
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En tydlig verksamhetsplan är implementerad och fokuserade 
nyckeltal är identifierade. Vidare har en tydligare struktur 
upprättats för uppföljning och genomförandet av teknisk 
utveckling och projekt. 

Energibranschens omställning mot hållbar energiförsörjning 
skapar stora osäkerheter på energimarknaden. Vid flertalet till-
fällen under året har priset på el varierat kraftigt och vi ser mer 
och mer hur vi går mot en volatil effektmarknad. Intressant hur 
detta över tid kan gynna den väderoberoende elproduktion 
som vi har i våra kraftvärmeverk.

Utvecklingen på biobränslemarknaden har sett någorlunda 
stabil ut under året även om den också den påverkats av 
osäkerheter av framförallt nya förslag på EU-direktiv. Kraven 
på att återföra askan till skogen igen ökar och är fullt rimliga ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget arbetar med nya lösningar 
för att öka askåterföringen och göra den mer kostnadseffektiv i 
samverkan med bränsleleverantörer och skogsägare.

Energiåtervinning från avfallsbränsle fortsätter att vara en 
viktig samhällstjänst för att undvika deponi både nationellt 
och internationellt. Sverige har en stor fördel av ett väl utbyggt 
fjärrvärmenät som på ett mycket effektivt sätt kan ta tillvara 
den energi som återvinns. Ur ett system- och klimatperspektiv 
är detta den absolut mest hållbara lösningen att ta tillvara de 
avfallsströmmar som samhället inte kan återanvända och/eller 
materialåtervinna. Utökad skattebörda i form av förbrännings-
skatt på energiåtervinning av avfall har aviserats av riksdags-
partier. En återinförd skatt innebär väsentlig risk för bolagets 
framtida resultat.

Bolagets vinst har i huvudsak återinvesterats i verksamheten 
under de 13 åren bolaget verkat. Det är av stor vikt att bolaget 
fortsatt kan investera i att utveckla verksamheten för att möta 
en energimarknad under förändring och för att fortsatt kunna 
bibehålla en konkurrenskraftig energiförsörjning samt hållbar 
tillväxt av Skövde kommun. För framtiden är det viktigt att bo-
laget fortsatt i hög utsträckning kan amortera på befintliga lån.

Att kommunicera budskapet om att fjärrvärme ur hållbarhets-
perspektivet är det mest miljöriktiga energiförsörjningssys-
temet är fortsatt viktigt för att visa nyttan både för befintliga 
och framtida kunder. Flera marknadsföringskampanjer har 
genomförts under året och ytterligare marknadsföringsinsatser 
kommer att genomföras under 2018 för att förmedla detta 
budskap. 

ÖVRIGT

Antal medarbetare i bolaget per 2017-12-31 är 30 (32) personer. 
Personalstyrkan har minskat år 2017 på grund av pensionsav-
gångar. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 25 119 797 
Årets vinst      127 866
Kronor 25 247 663

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att:
I ny räkning överförs 25 247 663
Kronor 25 247 663

STYRELSENS YTTRANDE TILL  
FÖRESLAGEN VÄRDEÖVERFÖRING

Den föreslagna värdeöverföringen, koncernbidrag 1 600 000 
kr, påverkar inte bolagets soliditet nämnvärt. Soliditeten är 
mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs 
med lönsamhet betryggande. Bolagets soliditet ligger i nivå 
med föregående år på 25 %. Detta beror på bolagets fortsatta 
långsiktiga investeringar. Soliditeten är strax under det tal som 
anges i bolagets ägardirektiv.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföring-
en, lämnat koncernbidrag, inte hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen 
kan härmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i  
ABL 17 kap, 3§, 2–3 st.

 
 

 Sammy Tanhua, VD
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  NOT 2017 2016
    
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 230 844 233 966
Övriga rörelseintäkter 4 4 783 3 448

Summa rörelsens intäkter  235 627 237 414
    
Rörelsens kostnader
Råvaror, bränsle, el  -63 883 -75 302
Övriga externa kostnader 5,6,7 -81 328 -98 017
Personalkostnader 8 -26 660 -25 138
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9 -48 987 -31 017

Rörelseresultat 10 14 769 7 940
    
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster 11 134 2 749
Räntekostnader och liknande poster 12 -4 557 -4 357
Övriga finansiella kostnader  -548 -1 421
    

Resultat efter finansiella poster  9 798 4 911

Bokslutsdispositioner 13 -9 550 -4 600

Resultat före skatt  248 311

Skatt på årets resultat 14 -120 3274

Årets resultat  128 3 585

RESULTATRÄKNING

  NOT 17-12-31 16-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 15 145 890 149 775
Maskiner och tekniska anläggningar 16 550 169 481 459
Inventarier, verktyg och installationer 17 8 995 10 663
Pågående byggnation 18 0 0

 19 705 054 641 897

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt 20 1190 807
  1 190 807

Summa anläggningstillgångar  706 244 642 704 
 

BALANSRÄKNING
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  NOT 17-12-31 16-12-31

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 21 33 436 23 481

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  30 815 42 591
Fordringar på koncernföretag  5 374 5 530
Övriga fordringar 22 23 116 11 649
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 33 327 21 853

Summa kortfristiga fordringar  92 632 81 623

Kassa och bank  22 211 72 637

Summa omsättningstillgångar  148 279 177 741

Summa tillgångar  854 523 820 445
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 24 40 000 40 000
Reservfond  24 24
  40 024 40 024

Fritt eget kapital    
Balanserad vinst 25 25 120 21 535
Årets resultat  128 3 585
  25 248 25 120

Summa eget kapital  65 272 65 144
    

Obeskattade reserver 26 195 700 187 750
    
Avsättningar
Övriga avsättningar 27 4 201 5 899

Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 28, 30 548 262 439 841
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 28 0 1 388
Leverantörsskulder  23 489 87 502
Skulder till koncernföretag  878 821
Övriga skulder  856 1 051
Kortfristiga skulder moderbolaget  1 600 1 600
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 14 264 29 450

Summa kortfristiga skulder  41 087 121 812

Summa eget kapital och skulder  854 523 820 445

BALANSRÄKNING, FORTS



Årsredovisning 2017, Skövde Värmeverk AB (org nr 556647-1321) 17 (32)

   2017 2016

Den löpande verksamheten
Årets resultat efter finansiella poster  9 798 4 911
Årets avskrivningar  48 987 31 017
Vinst vid försäljning av anläggningstillgång  -230 -50
Förändring avsättningar   -1 698 3 232
Årets skatt  -504 3 095

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 56 353 42 205

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager  -9 955 1 501
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar  -11 008 -2 367
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder exkl kortfr del av långa lån -80 936 37 400
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -45 546 78 739
    
Investeringsverksamheten    
Årets investeringar i anläggningar  -112 386 -149 982
Avyttrade inventarier   472 150
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -111 914 -149 832
    
Finansieringsverksamheten    
Förändring lån   107 033 71 649
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  107 033 71 649
    
Årets kassaflöde  -50 427 556
Likvida medel vid årets början  72 638 72 082
    

Likvida medel vid årets slut  22 211 72 638

KASSAFLÖDESANALYS
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Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). 

Värderingsprinciper
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde 
och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga 
tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om 
annat ej anges.

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnad 4-10 %
Värmeverk 4 %
Markanläggningar 5 %
Fjärrvärmenät, Vindkraft 5-20 %
Maskiner och inventarier 5-33 %

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

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrument har löpt ut eller överförts och bolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på 
annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som 
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-
sefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar 
och skulder redovisas som finansiella poster. 

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbeta-
las vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets ef-
fektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas 
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella Leasingavgiften redovisas som 
en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser 
till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningsvärdet, (verkligt värde). 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först 
ut-metoden (FIFU).  Är återanskaffningsvärdet lägre per balans-
dagen än anskaffningsvärdet används detta lägre värde. 

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

NOTER
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Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underligggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den 
skattesats som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken-
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna 
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära 
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skat-
temässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott. 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anlägg-
ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hän-
förlig till obeskattade reserver.

Avsättningar
Som avsättninghar redovisats förpliktelser gentemot tredje 
man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller den 
tidpunkt då de ska infrias.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräk-
ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig 
till reserverna. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar 
innefattar bl.a. löner, betald semester, betald frånvaro, bonus 
och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). 
Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till 
anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och 

det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller 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 redovi-
sas 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 Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenk-
lingsreglerna i BFNAR 2012:1.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som boksluts-
dispositioner. 

Koncernförhållanden
Bolaget ägs till 100 % av Skövde Stadshus AB, org.nr 556800-
1498, vilket i sin tur är ett helägt bolag till Skövde kommun. 
Skövde Stadshus AB upprättar koncernredovisning.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsätt-
ningen. 
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslut-
ningen. 
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i 
procent av justerat eget kapital. 
Justerat eget kapital: Eget kapital med tillägg för obeskattade 
reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprin-
ciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattning-
ar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt 
då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är 
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra fak-
torer som under rådande omständigheter anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och 
antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en 
betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
Bolagets checkräkningskredit redovisas som en långfristig 
skuld då det avser finansiering av långsiktig karaktär.
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Not 2  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Enligt ett förslag från Skövde kommun skall bolagen, Skövde Värmeverk AB och SkövdeNät AB, från och med 1 januari 2019 sam-
ordnas i en energikoncern. Samarbetet skapar förutsättningar för en stark organisation som kan möta framtidens utmaningar 
och kundernas behov. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 23 april 2018.

Not 3 Nettoomsättning  2017 2016

Intäkter fjärrvärmeförsäljning  189 030 199 752
Intäkter el  10 953 2 784
Mottagningsavgifter  30 861 31 430

Summa nettoomsättning  230 844 233 966

Not 4 Övriga rörelseintäkter  2017 2016

Ersättning ombyggnad fjärrvärmenät  750 1 369
Övriga intäkter  4 033 2 079
      

Summa övriga rörelseintäkter  4 783 3 448

Not 5 Leasingavtal  17-12-31 16-12-31

Bolaget har under december månad köpt ut tidigare leasad utrustning.    
Nedanstående siffror avser avgifter under ordinarie leasingperiod. 

Anskaffningsvärde  0 243 417
Beräknade restvärden vid leasingperiodens slut  0 98 799
    
Bokförda leasingsavgifter 2016/2017  17 217 17 269
    
Beräknade avgifter som förfaller till betalning inom 1 år, ca  0 17 528

Not 6 Arvode till revisorer  2017 2016

Ernst & Young AB
Revision  225 239
Skatt  7 8
Övrigt  97 39

Lekmannarevisor
Revision   15 15

  344 301

Not 7 Återbetalda energiskatter

Bolaget har år 2016 erhållit energiskatt på elektrisk kraft  gällande åren 2009-2015 med netto 4 085 tkr.  
Beloppet har reducerat övriga externa kostnader detta år.
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Not 8 Styrelse, ledningsgrupp och personal    

Bolagets styrelse består av 8 ordinarie ledamöter, av dessa är 37,5 % (37,5 %) kvinnor. 
Verkställande direktören ingår inte i bolagets styrelse. 
Bolagets ledningsgrupp består av 8 personer varav 37,5 % (43 %) utgör kvinnor. 
Medelantalet anställda i bolaget uppgår till 30 stycken (32), varav andelen  kvinnor 13,3 % (15,6 %).   
 

  2017 2016
Löner och andra ersättningar

Styrelsen och verkställande direktören  2 439 1 922
Övriga anställda  14 578 14 228
    
Totala löner och ersättningar  17 017 16 150
    
Sociala avgifter enligt lag och avtal  5 905 5 622
    
Pensionskostnader 

Styrelsen och verkställande direktören  1 017 736
Övriga anställda  1 650 1 660
    
Totala pensionskostnader  2 667 2 396
    

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 25 589 24 168
    
Utbetalda arvoden till styrelsen uppgår till 212 (200) tkr varav ordföranden har erhållit  69 (68) tkr. Verkställande direktören har 
ett anställningsavtal som innebär en uppsägningstid på sex månader från båda parters sida.Om uppsägning sker från styrelsens 
sida, utgår utöver ordinarie lön under uppsägningstiden även ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Pensionsvillkor 
för verkställande direktör gäller i enlighet med vid varje tillfälle gällande Pensions- och försäkringsavtal (f n KPA-KL). 

Not 9 Avskrivningar    

Avskrivningar sker med följande procent från ianspråktagandet av  investeringen. 
  2017 2016

Byggnad 4-10% 48 479
Värmeverk 4% 7 596 5 389
Markanläggningar 5% 0 643
Fjärrvärmenät, Vindkraft 5-20% 15 107 14 495
Maskiner och inventarier 5-33% 26 236 10 011
    
  48 987 31 017  
  

Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2017 2016

Försäljning till koncernföretag  19 923 19 508
Inköp från koncernföretag  1 681 5 389

Not 11 Ränteintäkter och liknande poster  2017 2016

Ränteintäkter övriga  16 305
Valutakursvinster  118 2 444

  134 2 749
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Not 12 Räntekostnader och liknande poster  2017 2016

Valutakursförluster  370 297
Ränta på lån i bank och kreditinstitut  4 176 4 051
Övriga räntekostnader  11 9

  4 557 4 357

    

Not 13 Bokslutsdispositioner  2017 2016

Förändring av avskrivningar utöver plan på maskiner och inventarier -13 150 -3 000
Återföring periodiseringsfond  5 200 0
Lämnade koncernbidrag  -1 600 -1 600

  -9 550 -4 600

Not 14 Skatt på årets resultat  2017 2016
    
Aktuell skatt  -504 -222
Justering skatt tidigare år  0 3 317
Förändring av uppskjuten skatt   
avseende temporära skillnader  384 179
Summa redovisad skatt  -120 3 274
    
Effektiv skattesats  203 % 71%
    
Avstämning av effektiv skattesats    
    
Redovisat resultat före skatt  248 311
Skatt på redovisat resultat enligt  gällande skattesats (22%) -54 -68
    
Skatteeffekt av    
Övriga avsättningar  -440 0
Avskrivning byggnader  57 -179
Ej skattepliktiga intäkter  -1 66
Övriga ej avdragsgilla kostnader  -66 -41
    
Redovisad skatt  -504 -222
Upplysningar om uppskjuten skattefordran

Vad avser förändringen av uppskjuten skattefordran, se not 19 Upppskjuten skattefordran.

Not 15 Byggnader och mark  17-12-31 16-12-31

Fastigheter
Skövde Lövängen 2
Byggnad och markanläggning

Ingående anskaffningsvärde  2 873 2 873
    
Utgående anskaffningsvärde  2 873 2 873
    
Ingående avskrivningar  -2 051 -1 394
Årets avskrivningar/nedskrivningar  -14 -657
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Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 065 -2 051
    
Ingående nedskrivningar  -642 -642
    
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -642 -642
    
Bokfört planenligt restvärde  166 180

Skövde Värmekällan 
Byggnad

Ingående anskaffningsvärde  187 548 95 548
Omklassificering  0 92 000
Årets inköp  1 737 0
    
Utgående anskaffningsvärde  189 285 187 548
    
Ingående avskrivningar  -43 019 -37 643
Årets avskrivningar  -7 582 -5 376
    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -50 601 -43 019
    
Bokfört planenligt restvärde  138 684 144 529
    
Övriga byggnader

Ingående anskaffningsvärde  3 656 3 656
    
Utgående anskaffningsvärde  3 656 3 656
    
Ingående avskrivningar  -2 936 -2 457
Årets avskrivningar/nedskrivningar  -48 -479
  -2 984 -2 936

Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 984 -2 936

Bokfört planenligt restvärde  672 720
    
Mark

Ingående anskaffningsvärde  4 346 4 346
Årets inköp  2 022 0
    
Utgående anskaffningsvärde  6 368 4 346
    

Utgående planenligt restvärde byggnad och mark  145 890 149 775

Samtliga fastigheter utgörs av specialenheter. Taxeringsvärde har åsatts elproduktionsenheterna, Värmekällan 2 och Horshaga 
1:1, 1:21  

Tecknade avtal
Tomrättsavtal på Värmekällan 1 lyder på 60 år.    
Tomträttsavgälden uppgår til 31 tkr i enlighet med tilläggsavtal 2014-11-26.   

Bolaget har också ingått tomträttskontrakt för övriga förvärvade byggnader på fastigheterna Lönnen 6, Hene 21:3 och Dunshult 
5:3. Avtalen löper på 60 år. Tomträttsavgälderna uppgår till 1 tkr årligen för vardera fastigheterna under de första 10 åren. Dess-
utom har tomträttskontrakt ingåtts för Timmersdala 1:54. Avtalet löper på 60 år. Tomträttsavgälden uppgår till  1,5 tkr/år under 
de första 10 åren.
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Not 16 Maskiner och tekniska anläggningar  17-12-31 16-12-31

   
Maskiner och tekniska anläggningar avser anläggningar för produktions- och distributionsverksamheten.

Ingående anskaffningsvärde  651 748 479 569
Årets inköp  108 199 138 801
Omklassificering  0 33 378
    
Utgående anskaffningsvärden  759 947 651 748
    
Ingående avskrivningar  -170 285 -147 531
Årets avskrivningar/nedskrivningar  -39 493 -22 758

Utgående ackumulerade avskrivningar  -209 778 -170 289
    

Utgående planenligt restvärde  550 169 481 459

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer  17-12-31 16-12-31

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

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

Ingående anskaffningsvärde  28 222 25 337
Årets inköp  428 3 207
Årets försäljning/utrangering  -1 003 -322
    
Utgående anskaffningsvärden  27 647 28 222
    
Ingående avskrivningar  -17 560 -16 033
Årets avskrivningar  -1 854 -1 749
Återförda avskrivningar sålda inventarier  762 222
    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -18 652 -17 560
    

Utgående planenligt restvärde  8 995 10 662

Not 18 Pågående byggnation  17-12-31 16-12-31

Avser projektering och pågående byggnation av kraftvärmeverk, Block 4.

Ingående anskaffningsvärde  0 117 401
Omklassificering till maskiner och tekniska anläggningar 0 -25 401
Omklassificering till byggnad Skövde Värmekällan  0 -92 000

Utgående anskaffningsvärde  0 0
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Not 19 Fördelning per anläggningskategori

Anläggningskategori Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde
  enligt plan

Produktionsanläggningar 202 182 -56 292 145 890
Distributionsanläggningar 759 947 -209 778 550 169
Övrigt 27 647 -18 652 8 995

Summa materiella anläggningstillgångar 989 776 -284 722 705 054

Not 20 Uppskjuten skattefordran  17-12-31 16-12-31

Ingående balans  807 628
Årets förändring  383 179
Utgående balans  1 190 807
    
Temporära skillnader består av

Övriga avsättningar  2 002 0
Skillnad mellan redovisat värde fastigheter och skattemssigt värde -259 812
Summa  1 743 812
22% uppskjuten skatttefordran  383 179
    
Se även not 14 skatt på årets resultat    
    
    

Not 21 Varulager  17-12-31 16-12-31

Oljelager  28 187 18 141
Flis  5 005 5 098
Övrigt lager  243 242

  33 436 23 481
    
Varulagret värderas med tillämpning av först in-, först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde per 
balansdagen. Skäligt avdrag sker för inkurans.



26 (32) Årsredovisning 2017, Skövde Värmeverk AB (org nr 556647-1321)

Not 22 Övriga fordringar  17-12-31 16-12-31

Skattefordringar  520 2 890
Övriga fordringar  22 596 8 759
    
  23 116 11 649

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17-12-31 16-12-31

Förutbetalda kostnader  3 453 3 204
Upplupna intäkter  29 874 21 272

  33 327 24 476
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Not 24 Antal aktier och kvotvärde  

I bolaget finns 40 000 aktier utgivna. Kvotvärde 1 000 kr/st.

Not 25 Disposition av vinst eller förlust  

Förslag till vinstdisposition
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinsmedel:
balanserad vinst 25 120
årets vinst 128
 25 248
disponeras så att i ny räkning överföres 25 248

Not 26 Obeskattade reserver  17-12-31 16-12-31

Ackumulerade överavskrivningar maskiner och inventarier. 195 700 182 550
Periodiseringsfond, 2013  0 1 300
Periodiseringsfond 2014  0 3 900

  195 700 187 750

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver, 22,0%  43 054 41 305

Överavskrivningar avser skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och skattemässiga avskrivningar på maskiner  
och inventarier.     

Not 27 Avsättningar  17-12-31 16-12-31

Avsättning för balat lager
Belopp vid årets ingång  5 278 1 540
Årets avsättningar  3 776 5 278
Under året ianspråktagna belopp  -7 934 -1 540
Utgående balans  1 120 5 278

Avsättning för sortering av bottenaska   
Belopp vid årets ingång  0 506
Årets avsättningar  458 0
Under året ianspråktagna belopp  0 -506
Utgående balans  458 0

Övrig avsättning för avtal     
Belopp vid årets ingång  0 0
Årets avsättningar  2 002 0
Utgående balans  2 002 0

Avsättning för framtida pensioner*   
Belopp vid årets ingång  621 621
Utgående balans  621 621
    
  4 201 5 899
 * Pensionerna är inte tryggade enligt Tryggandelagen. 
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Not 28 Skulder till kreditinstitut   

Samtliga av bolagets lån är under år 2017 överflyttade till Skövde kommuns koncernbank. Bolagets totala lån, långfristig skuld, 
uppgår till 548 262 tkr. Kontot är ett underkonto till Skövde kommun hos Swedbank. Amorteringsplan för år 2018 är ej fastställd 
varför del av lån ej överförts till kortfristig skuld. Totalt beviljad kredit uppgår till 590 000 tkr.

  17-12-31 16-12-31
Kortfristiga skulder
Förfaller året efter balansdagen  0 1 388

Långfristiga skulder
Förfaller 2 - 5 år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut  105 000 5 552
    
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut  443 262 434 289

  548 262 441 229

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17-12-31 16-12-31
    
Upplupna personalrelaterade kostnader  3 951 3 901
Upplupen leasingkostnad  0 278
Övriga upplupna kostnader, leverantörer mm  10 313 25 271
    
  14 264 29 450

    
Not 30 Ställda säkerheter  17-12-31 16-12-31

    
Företagsinteckningar  60 000 60 000
Fastighetsinteckningar  260 000 260 000
Övriga  150 150
    
  320 150 320 150

Skövde 2018-03-06

Philip Segell Per-Erik Gustafsson Anders Jonsson
Ordförande

Michael Thorsell Pär Bönnestig Maria Renner

Evamarie Lundahl Maria Karlsson

Sammy Tanhua
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-03-07

Ulf Ulkner
Auktoriserad revisor
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