
Å R S R EDOVISNING 2018



2

Årsredovisning 2018 Skövde Värmeverk AB
Detta är en avskrift av den officiella årsredovisningen. 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusental kronor (tkr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Produktion: Skövde Värmeverk AB och Sigholm Tech AB

Omslagsfoto: Thea Tanhua

Foto: Thomas Harrysson



INNEHÅLL 

VD har ordet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Skövde Värmeverk och året i korthet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Miljö   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Förvaltningsberättelse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Resultaträkning   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Balansräkning   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Kassaflödesanalys   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Noter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

Revisionsberättelse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

Granskningsrapport   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42 



4

VERKSAMHET OCH RESULTAT

Skövde Värmeverk producerar fjärrvärme och el till cirka 
1 800 kundanläggningar i Skövde kommun. Uppdraget är att 
säkerställa en konkurrenskraftig och hållbar energiproduktion. 
Skövdes fjärrvärmetaxa är bland de absolut lägsta i Sverige och 
bidrar till ett minskat nettoutsläpp av koldioxid på cirka 100 000 
ton i Skövde kommun.

År 2018 var 8,9% varmare än ett så kallat normalår. Försäljning-
en av värme uppgick 2018 till 379 GWh (362 GWh). Under året 
har fjärrvärmenätet byggts ut med cirka 2 km. Elproduktionen 
var totalt 43 GWh (34 GWh).

Rörelsemarginalen har ökat till 8,2% och soliditeten till 29,6% 
vilket sammantaget ger en tydlig indikation på sund tillväxt och 
stabilitet för fortsatt utveckling. Värdeöverföringen till moderbo-
laget uppgår till 4,2 miljoner kronor.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2018 har varit det första året då bolagets nya biobränslebase-
rade kraftvärmeverk, Block 4, haft full tillgänglighet. Drift av 
dyrare och fossilbaserade produktionsanläggningar har undvi-
kits tack vare Block 4.

Under 2018 har också det förberedande arbetet påbörjats med 
att införa en ny prismodell. Målet är en rättvisande och enkel 
prismodell som ger fördelar både för kunden och vår produkti-
vitet. Ny prismodell ska vara införd under våren 2020.

Kommunfullmäktige beslutade om samgåendet mellan Skövde 
Värmeverk AB och SkövdeNät AB i april 2018. Vid årsskiftet 
2018/2019 flyttades aktierna i SkövdeNät AB från Skövde 
Stadshus AB över till Skövde Värmeverk AB som i samma skede 
ändrade namn till Skövde Energi AB. Ovan beslut har föranlett 
uppstarten av ett omfattande arbete i att bilda det gemensam-
ma energibolaget Skövde Energi AB.  

INVESTERING OCH FRAMTID

Sammanslagningen av värme- och elnätsverksamheten är ett 
viktigt första steg i Skövde Energis resa för att möta omställ-
ningen på energimarknaden. För bolaget är det därför viktigt 
att fortsätta utveckla verksamheten långsiktigt. Skövde Energi 
ska ytterst drivas av att maximera samhällsnytta och vara 
motorn i kommunens hållbara samhällsutveckling och genom 
detta bidra till kommunens strategi för nya etableringar och 
utveckling av befintliga. Här kommer fortsatt konkurrenskraftig 
prissättning, hållbarhet/klimat och leveranssäkerhet, att vara 
avgörande.

Under hösten genomfördes en kundnöjdhetsundersökning, 
NKI, med hjälp av ett externt bolag. 262 företag och privat-
kunder fick ge sin syn på Skövde Värmeverk och resultatet var 
mycket positivt. Sammantaget landar Skövde Värmeverk på 
79, 8% och betyget mycket väl godkänd i kundnöjdhet. 

Skövde, 2019-03-27

Sammy Tanhua
Verkställande direktör

VD HAR ORDET
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”Skövde Energi ska ytterst drivas av att maxi-
mera samhällsnytta och vara motorn i kommu-

nens hållbara samhällsutveckling och genom 
detta bidra till kommunens strategi för nya 

etableringar och utveckling av befintliga.”

Foto: Thomas Harrysson
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1 778
kundanläggningar

415,2
GWh producerad värme

79,8%
nöjd kund index

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

• 2018 har varit det första hela året då bolagets nya 
biobränslebaserade kraftvärmeverk, Block 4, haft full 
tillgänglighet, vilket har visat en tydlig ökning i vår totala 
produktivitet.      
      

• Block 3 har uppgraderats med en mer effektiv avfallskross 
som ger bättre och jämnare förbränning och energiåtervin-
ning. 

• Samverkan med AÖS och kommunen har gjort det möjligt 
att utveckla hela området från Värmekällan till Risängen 
till en ”Kretsloppspark”. 

• Volvobolagen i Skövde är viktiga industrikunder i fjärrvär-
mesystemet. Under året har samarbetet utvecklats bland 
annat genom utredningar av nya möjligheter till energi-
effektivisering och energitjänster.

• Under 2018 har arbetet påbörjats med att införa en ny 
prismodell, med målsättningen är att den ska vara införd 
under våren 2020.  

• Under året har vi genom intensivt arbete minskat läckaget 
i fjärrvärmenätet från 130 m3/dygn till cirka 10 m3/dygn.  

• Kommunfullmäktige beslutade om samgåendet mellan 
Skövde Värmeverk AB och SkövdeNät AB i april 2018, samt 
namnbyte till Skövde Energi AB. 

• Under hösten genomförde vi en kundnöjdhetsundersök-
ning där Skövde Värmeverk på 79, 8% kundnöjdhet. Det 
placerar oss i den absoluta toppen bland energibolag i 
Sverige och ger högsta betyget, mycket väl godkänd!

SKÖVDE VÄRMEVERK OCH ÅRET I KORTHET

43,2
GWh producerad el

-97 106
ton CO2/år klimatbokslut

Flerårsöversikt (tkr) 2018 2017 2016 2015

Summa intäkter 265 232 235 627 237 414 230 009

Resultat efter finansiella poster 19 051 9 798 4 911 24 950

Rörelsemarginal 8,2 % 6,3 % 3,3 % 14,0 %

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

Balansomslutning 774 117 854 523 820 445 699 979

Soliditet 29,6 25,3 25,8 29,4

Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad 
vinst

Årets resultat Totalt

Ingående balans 2018-01-01 40 000 24 25 120 128 65 272

Överföring av föregående årsresultat 128 -128 0

Årets resultat 173 173

Utgående balans 2018-12-31 40 000 24 25 248 173 65 445

34
anställda
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PRODUKTION

Bolaget har sedan 2017 miljömärkt en delmängd av den produ-
cerade fjärrvärmen enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. 
Försäljning av miljömärkt fjärrvärme har nästan fördubblats 
under 2018 jämfört med 2017.

Vår verksamhet regleras i stor utsträckning av villkor i miljötill-
stånd samt lagar, förordningar och föreskrifter. Vi arbetar struk-
turerat med uppföljning av efterlevnaden. För att kunna mäta, 
följa upp och förbättra vår miljöprestanda är bolaget certifierat
enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan år 2010 
Miljöledningssystemet omfattar produktion av fjärrvärme och 
el samt distribution och försäljning av fjärrvärme. Under året 
genomfördes en uppföljningsrevision som resulterade i fem
mindre avvikelser. 

Skövde Värmeverks samtliga produktionsanläggningar för fjärr-
värme och el är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljö-
balken. Vid förbränning av avfall, biobränslen, bioolja och fossil 
olja för energiproduktion sker utsläpp av ämnen till luft och 
vatten och det bildas aska. På avfallsförbränningsanläggningen, 
Block 3, överskreds begränsningsvärdet för utsläpp av saltsyra 
till luft vid två separata tillfällen under 2018. Överskridandena av 
begränsningsvärdet har inte medfört några varaktiga konse-
kvenser i miljön. Vid Lövängsverket har ett antal överskridanden 
av dygnsmedelvärdet för kväveoxider och kolmonoxid, enligt 
förordningen om stora förbränningsanläggningar, skett under 
året.

Den direkta miljöpåverkan som sker vid produktion av värme 
och el kan minskas genom att optimera förbränningsprocessen 
och använda rätt bränslen för energiproduktionen. Detta upp-
nås bland annat genom att genomföra förebyggande underhåll
på anläggningarna för att kunna ha en hög tillgänglighet på 
pannorna. Under 2018 har tillgängligheten på samtliga pannor 
varit hög, vilket resulterade i 0,5% fossil olja i bränslemixen för 
energiproduktionen. Detta innebar att 99,5% av energiproduk-
tionen på våra anläggningar under 2018 har producerats med 
återvunnen och förnybar energi.

Lövängsverket är klassificerad som en stor förbränningsanlägg-
ning, då pannornas sammanlagda installerade tillförda effekt på 
anläggningen överstiger 50 MW. Under 2018 har en konsekvens-
utredning utförts av konsulter för att bedöma hur anläggningen
uppfyller EU-kommissionens slutsatser för bästa tillgängliga 
teknik för stora förbränningsanläggningar (LCP BATC) som ska 
vara uppfyllda år 2021. Resultatet av utredningen visar att en av 
biopannorna på Lövängsverket kommer att få svårt att uppfylla 
begränsningsvärdena för utsläpp till luft.

Baserat på konsekvensutredningen har beslutet tagits att klassa 
ner oljepannorna på Lövängsverket effektmässigt, så att effek-
ten på respektive oljepanna understiger 15 MW. Dessa pannor 
kommer att vara undantagna vid beräkning av anläggningens 
effekt vid klassning av anläggningen, vilket resulterar i en total 
installerad tillförd effekt under 50 MW och anläggningen kom-
mer inte klassificeras som en stor förbränningsanläggning. 
Nedklassningen kommer att genomföras 2019 - 2020.
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KLIMATBOKSLUT

För att kunna visa vår klimatpåverkan ur ett större perspektiv 
har Skövde Värmeverk för tredje året i rad upprättat ett klimat-
bokslut med hjälp av företaget Profu. I klimatbokslutet beräknas 
den tillförda klimatpåverkan från vår verksamhet, vilket innebär 
de direkta utsläppen orsakade av förbränning av bränslen och 
interna transporter. Även indirekta utsläpp ingår i den tillförda 
klimatpåverkan som uppkommer vid framställning av bränslen 
och processkemikalier samt egen energiförbrukning.

Beräkning av undviken klimatpåverkan bygger på antagan-
det att behovet av värme, el och avfallsbehandling kvarstår i 
samhället oavsett hur eller vem som tillhandahåller tjänsterna. 
Profu beräknar miljöpåverkan av alternativen till våra tjänster 
och resultatet blir en undviken miljöpåverkan. Vår verksamhets 
slutliga klimatpåverkan är summan mellan den tillförda klimat-
påverkan och den undvikna klimatpåverkan. 

Våra fjärrvärmekunder väljer en lokal och cirkulär lösning som 
varje år bidrar till ett betydligt lägre klimatavtryck i Skövde. 

Utan fjärrvärmen skulle koldioxidutsläppen i Skövde under år 
2017 ha ökat med 97 106 ton (87 030). Detta kan jämföras med 
kommunens samlade direkta utsläpp av växthusgaser som 
motsvarade ca 601 326 ton koldioxid.

Antalet invånare i kommunen 2017-12-31 var enligt SCB 54 975 
st. Skövde Värmeverks verksamhet stod enligt klimatbokslutet 
år 2017 för en besparing på ca 97 106 ton CO2e. I genomsnitt kör 
varje invånare i kommunen ca 744 mil per år (enligt miljömåls-
indikatorn ”Körsträcka med bil”, statistik från 2016). 

Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2016 
års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga 
drivmedel, enligt Trafikverket) var 0,19 kg CO2 per km. Den 
totala körsträckan för kommunens invånare uppgår då till ca 41 
miljoner mil, vilket genererade utsläpp på ca 78 000 ton CO2e. 
Skövde Värmeverks utsläppsreduktion motsvarar därmed 15 
månaders bilåkande för alla invånare i kommunen. 

97 106
Så många ton koldioxid högre skulle Skövde

kommuns utsläpp av växthusgaser vara om inte
fjärrvärmen fanns.

Om alla invånare i kommunen avstod från att 

köra bil under ca 1,3 år skulle vi få en lika stor 

minskning av koldioxidutsläppen som Skövde 

Värmeverk bidrog med under 2017.

Klimatbokslut 2017 Skövde Värmeverk

Klimatbokslut 2017
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Klimatpåverkan (ton CO2)
2017

Tillförd klimatpåverkan
47 092 ton CO2

Undviken  klimatpåverkan
-144 198 ton CO2

Summa  klimatpåverkan
-97 106 ton CO2

Resultatet av klimatbokslutet släpar ett år på grund av redovisningsmässiga orsaker.
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Foto: Mårten Bergkvist
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VERKSAMHETEN

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.

Styrelsen arbetar efter en fastställd föredragningsplan. Styrelsen 
har under året samlats till åtta styrelsesammanträden inklusive 
konstituerande sammanträde. Ett studiebesök och utbildnings-
resa har genomförts till VänerEnergi AB i Mariestad.

Bolaget är medlem i SOBONA, Avfall Sverige, Energiföretagen 
Sverige, SVEBIO, Sinfra samt Näringslivsforum i Skövde. 

Antal medarbetare i bolaget per 2018-12-31 är 34 (30) personer. 
Personalstyrkan har ökat och förstärkts under år 2018. Vakanser 
har fyllts och förstärkning för kommande personavgångar har 
genomförts.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2018 har varit det första hela året då bolagets nya biobränsleba-
serade kraftvärmeverk, Block 4, haft full tillgänglighet. Resultatet 
visar en tydlig ökning i vår totala produktivitet. Bra exempel på 
detta påvisas under den kalla vinterperioden februari mars
2018. Då kunde dyrare och fossilbaserade produktionsanlägg-
ningar undvikas att tas i drift tack vare Block 4. Sammantaget 
gör detta investeringen i Block 4 inte bara till en miljömässigt 
bra satsning, utan också till en långsiktigt lönsam investering.
Den totala rörelsemarginalen har ökat för kraftvärmeaffären 
till 8,2% (6,3%) vilket ger ökad stabilitet för fortsatt tillväxt och 
utveckling.

Ett omfattande utbildningsprogram av driftpersonalen har 
genomförts under 2018 med stort fokus på Block 4, men också 
med målsättningen att all driftpersonal ska kunna styra alla 
anläggningar.

När det gäller vårt avfallsbaserade kraftvärmeverk, Block 3, så 
har även den anläggningen haft hög tillgänglighet under 2018 
genom att drift och underhåll fungerat bra under året. Block 3 
har uppgraderats med en mer effektiv avfallskross som ger
bättre och jämnare förbränning och energiåtervinning.

Företaget placerade sig på en tionde plats av 266 värmeverk 
i den årliga Nils Holgersson-rapporten 2018. Våra låga avgif-

ter innebär att fjärrvärmen inte bara är det mest miljöriktiga 
alternativet utan även det ekonomiskt mest fördelaktiga 
uppvärmningsalternativet i Skövde. Med alla nyttigheter sam-
mantaget (fjärrvärme, elnät, VA, avfall) placerar sig Skövde på en 
tredje plats sett till hela landet. Vilket i hög utsträckning gynnar 
Skövde kommuns konkurrenskraft avseende nya etableringar 
och inflyttningar. 

På Risängen har hanteringen av balning effektiviserats genom 
iordningsställande av en hårdgjord yta för balning och avfalls-
hantering under sommarens revisionsperiod.

Samverkan med AÖS och kommunen har gjort det möjligt att 
utveckla marken söder om Värmekällan till en ny återvinnings-
central för kommunens invånare. Detta projekt kommer att vara 
ett första steg mot att utveckla hela området från Värmekällan
till Risängen till en ”Kretsloppspark”, där flera cirkulära lösningar 
och logistiska effektiviseringar kan genomföras i praktiken.

Flisplanen på Värmekällan har fått en ny asfaltsbeläggning och 
förberedelser har gjorts för att utveckla marken öster om flispla-
nen för framtida behov som exempelvis lageryta.

Volvobolagen i Skövde är viktiga industrikunder i fjärrvärme-
systemet. Under året har samarbetet utvecklats bland annat 
genom utredningar av nya möjligheter till energieffektivisering 
och energitjänster så som exempelvis kyla. Vi är oerhört stolta
över att vi kan erbjuda Volvobolagen en konkurrenskraftig och 
hållbar energiförsörjning. Ambitionen att utveckla samarbetet 
med Volvobolagen är ömsesidig.

Skaraborgs sjukhus är under ut- och ombyggnad. Hur detta 
kommer att påverka fortsatt leverans av fjärrvärme är oklart. 
Dialog med Västfastigheter har förts löpande under året.

Under 2018 har också det förberedande arbetet påbörjats med 
att införa en ny prismodell. Vårt mål är att den nya prissättning-
en ska vara kostnads- och miljöriktig, rättvisande och enkel. Ny 
mätteknik har gett oss möjlighet att införa en prissättning som 
leder till fördelar för våra kunder och för oss, eftersom tekni-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10:e
Skövde Värmeverk placerar sig på 10:e plats av 266  
när 2018 års Nils Holgersson-rapport presenteras. 
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ken ger oss möjlighet att utgå från verklig uppmätt förbrukning. 
Målsättningen är att den nya prismodellen ska vara införd under 
våren 2020. 

Under året har vi fortsatt det intensiva arbetet med att minska 
läckage i våra fjärrvärmenät. Resultatet har varit mycket fram-
gångsrikt vilket innebär att vi minskat läckaget från 130 m3/dygn 
till cirka 10 m3/dygn. 

Under 2018 har ett projekt avseende optimering av fjärrvärmenä-
tet fortsatt. Där utreds frågor som förstärkning av fjärrvärmenätet, 
hur vi når lägre framledningstemperaturer, med mera. Ett antal 
förslag på kritiska ledningsförstärkningar är under utredning. 

Fjärrvärmenätet har under 2018 byggts ut med ca 2 000 meter. 
Fastigheter på Ventilvägen och Vältvägen i Hasslum har anslutits 
till fjärrvärmenätet. Ett stort antal fastigheter har även anslutits i 
Trädgårdsstaden etapp 2 samt i Stallsiken östra. Mobilitetshuset
Mode samt Kreativa hus nya fastighet på Mariesjö har anslutits till 
fjärrvärmenätet. 

Kommunfullmäktige beslutade om samgåendet mellan Skövde 
Värmeverk AB och SkövdeNät AB i april 2018. Vid årsskiftet 
2018/2019 flyttades aktierna i SkövdeNät AB från 
Skövde Stadshus AB över till Skövde Värmeverk AB som i samma 
skede ändrade namn till Skövde Energi AB. Ovan beslut har föran-

lett uppstarten av ett omfattande arbete i att bilda det gemen-
samma energibolaget Skövde Energi AB. Arbetet har i huvudsak 
bedrivits av en mindre projektgrupp bestående av representanter 
från båda bolagen under ledning av VD i Skövde Värmeverk AB 
(Skövde Energi AB). Projektet har löpande rapporterat till styrelse 
och styrgrupp utsedd av Skövde Stadshus AB. 

Under hösten genomförde vi en kundnöjdhetsundersökning, 
NKI, med hjälp av ett externt bolag. 262 företag och privatkunder 
fick ge sin syn på Skövde Värmeverk och resultatet var mycket 
positivt. Sammantaget landar Skövde Värmeverk på 79, 8% kund-
nöjdhet. Det placerar oss i den absoluta toppen bland energibo-
lag i Sverige och ger högsta betyget, mycket väl godkänd!

Organisationen har förstärkts inom flera områden dels för att fylla 
tidigare vakanser och kommande pensionsavgångar, dels för att 
fortsätta utveckla bolaget i att möta en energisektor under stark 
förändring.

79,8%
Är den kundnöjdhetsindex som Skövde Värmeverk

landar på i 2018 års kundnöjdhetsundersökning. 

Foto: Thomas Harrysson
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PRODUKTION I KORTHET

Försäljning av fjärrvärme är bolagets största intäkt 
76% (201,5 MSEK). Intäkter från elproduktion ökade markant 
genom betydligt bättre tillgänglighet i framför allt elturbinen 
på Block 4 samt gynnsam prisutveckling på el och elcertifikat. 
Under 2018 fördubblades nästan intäkterna från elproduktionen 
till 21,6 MSEK (11,0 MSEK).

År 2018 var 8,9% (6,5%) varmare än ett så kallat normalår enligt 
energiindex. Bolaget har trots detta haft en bra värmeproduk-
tion och försäljning, vilket framför allt förklaras av att vi haft ett 
kallt vinterhalvår och varm sommar. Sammantaget har det
medfört en högre årsmedeltemperatur men ändå en gynn-
sam eldningssäsong. Försäljningen av värme uppgick 2018 till 
379 GWh (362 GWh). Den försålda värmen ökade med 4,7%. 
Förbrukningen av fossil olja motsvarade 0,5% av den totala 
bränslemixen 2018.

Produktionen av el uppgick till 43,2 GWh (34,2) varav egen 
förbrukning av el uppgick till 11,7 GWh (11,6). Bolagets andel i 
vindkraftparken Horshaga, Skara kommun, har producerat 5,1 
GWh (6,0). 

Den kontrakterade volymen för leverans av biobränslen till 
Block 4 och Lövängsverket under eldningssäsongen 2018 - 2019 
har varit 290 GWh (290 GWh). Biobränsleförbrukningen till Block 
4 under 2018 var 181 GWh och på Lövängsverket 110 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 stam-
vedsflis, som är en finare kvalitet av skogsbaserat biobränsle.
Detta för att säkra upp mot driftsstörningar då anläggningen 
numera fjärrstyrs från kontrollrummet på Block 3, Värmekällan.
Transportavståndet för biobränslet till anläggningarna är i snitt 
3 - 6 mil, vilket är gynnsamt ur miljösynpunkt.

Grön linje motsvarar ett normalår. Orange linje presenterar SMHI Energi-index som ger ett mått på hur energibehovet för uppvärmning av 

fastigheter skiljer sig från ett normalår 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.

3-6 mil
är transportavståndet för biobränslen till 

anläggningarna. Lokalproducerat och nära! 

Värmeförsäljning jämfört med normalår
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Skövde Värmeverks andel i vindkrafts-
parken i Skara producerade 5,1 GWh el.

Foto: Thomas Harrysson
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Såld värme (GWh)

UTFÖRDA INVESTERINGAR

Bolagets investeringar under året uppgick till 18 717 tkr (112 
386 tkr). Investeringarna består huvudsakligen av utbyggnad av 
fjärrvärmenätet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter var 265 232 tkr (235 627 tkr) vilket innebar en 
ökning med 13% mot föregående år.

Fjärrvärmeförsäljningen var 201 508 tkr (189 030 tkr).
Elförsäljningen uppgick till 21 620 tkr (10 953 tkr).
Försåld el från bolagets vindkraftverk, Horshaga i Skara kom-
mun, uppgick till 2 705 tkr (2 036 tkr) vilket ingår i den totala 
elförsäljningen. Elpriset för vindkraft låstes för det ena verket 
på en nivå av 26,5 öre/kWh det andra verket har legat på rörligt 
spotpris.

Elpriset har varit fördelaktigt under större delen av 2018. 
Tillsammans med en dramatisk prisökning på elcertifikat har 
elproduktionen varit väldigt gynnsam för resultatet.

Mottaget avfall uppgick till 57 476 ton (57 036 ton).
Mottagningsavgifterna för avfallsbränsle blev 31 325 tkr 
(30 861 tkr). Flödet och tillgången på lokalt avfallsbränsle har 
fortsatt varit högt under året. Åtgärder har vidtagits under hös-
ten för att minska inflödet.

Priset på biobränsle har ökat generellt. När det gäller flis (GROT) 
så har detta inneburit en prisökning på cirka 5%. Priset på 
bioolja har till följd av ökad efterfrågan, stigit kraftigt under de 
senaste åren.

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. Soliditeten 
uppgår till 29,6% (25,3) för 2018, bidragande orsaker är bland 
annat lägre investeringskostnader samt omsättning av lån till 
lägre räntekostnader.

Rörelsemarginalen har succesivt förstärkts de senaste tre åren 
för att stärka bolagets ekonomiska stabilitet och möjligheter till 
ökad tillväxt och utveckling. Rörelsemarginalen för 2018 blev 
8,2% (6,3%).

Kassalikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. 
I samband med övergång till koncernbanken har bolaget inte 
längre ett likviditetskonto. En relevant kassalikviditet för 2018 
har därför inte beräknats. Likvida medel finns att tillgå utan 
anmodan upp till beviljad checkkredit 600 000 tkr.

I enlighet med ägardirektiv från årsstämman 2013-05-03 ska 
bolaget årligen ge Skövde Stadshus AB en värdeöverföring 
motsvarande en tredjedel av resultatet efter finansiella poster, 
på maximalt 6 miljoner kronor.
För år 2018 blir värdeöverföringen till ägaren 4 200 tkr i form av 
koncernbidrag.

265 232

76%

Intäkt från värmeproduktion

8%

Intäkt från elproduktion

Totala intäkter 2018 (tkr)
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NYA KUNDANLÄGGNINGAR

Under året har 32 (75) nya kundanläggningar anslutits till fjärr-
värmenäten. Nybyggda villor utgör en stor andel av kundan-
läggningarna.

Typ av fastigheter Antal 2018 Antal 2017 Antal 2016

Småhus 10 44 35

Flerbostadshus 7 9 6

Industrier 0 0 1

Samfällighet 1 0 1

Offentliga lokaler 4 8 1

Övriga lokaler 10 14 11

Tidigare 
uppvärmningsform

Procent 
2018

Procent 
2017

Procent 
2016

Olja 0 0 6

Vattenburen el 25 12 6

Direktverkande el 6 1 0

Pellets 3 0 7

Nybyggnation 66 87 76

Övrigt 0 0 5

FORSKNING OCH UTVECKLING

Bolaget ingår i och medfinansierar olika forskningsuppdrag via 
organisationerna Avfall Sverige, ENERGIFORSK och Energiföre-
tagen Sverige.

Under 2018 har bolaget satsat drygt 230 tkr i olika forsknings- 
och utvecklingsprojekt.

SÄKERHET OCH RISK

Bolaget ingår i kommunens kris- och beredskapsorganisation. 
Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över risker och rutiner. 
Särskilt kan nämnas det ökade risken på IT-relaterade hot. Ett 
projekt är uppstartat med Högskolan i Skövde för samverkan
kring säker datahantering samt sårbarhetsanalys mot cyberat-
tacker. Medvetenheten och beredskapen om externa hot ökar 
succesivt.

Samtliga delar av verksamheten har fullgott försäkringsskydd.

Foto: Thomas Harrysson
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AFFÄRSPLAN – FRAMTID – MÅLOMRÅDEN

Sammanslagningen av värme- och elnätsverksamheten är ett 
viktigt första steg i Skövde Energis resa för att möta en förän-
derlig energimarknad och ta en ledande hållbar roll i den lokala 
samhällsutvecklingen. För bolaget är det därför viktigt att fort-
sätta utveckla en strategi som ur ett energiförsörjningsperspek-
tiv kan stötta denna utveckling och samtidigt uppfylla kommu-
nens (ägarens) ekonomiska förväntningar på bolaget. Skövde 
Energi skall ytterst drivas av att maximera samhällsnytta och 
vara motorn i kommunens hållbara samhällsutveckling och 
genom detta bidra till kommunens strategi för nya etableringar 
och utveckling av befintliga. Här kommer fortsatt konkurrens-
kraftig prissättning, hållbarhet/klimat och leveranssäkerhet, 
att vara avgörande.

Skövde Energi vill och bör ta en ledande roll i den långsik-
tiga planeringen av infrastrukturen i Skövde kommun för 
att säkerställa långsiktigt hållbara investeringar i samhällets 
energisystem.

Klimatfrågan skall fortsatt vara en av Skövde Energis starkaste 
drivkrafter. Genom fortsatt engagemang och spetskompetens 
skall bolaget ha en tydligt ledande roll i det lokala/regionala 
klimatarbetet och vara ett viktigt bidrag i det nationella arbetet
att nå Sveriges klimatmål. Bolaget skall alltid se system- och 
samhällsnyttan som viktigare än optimering av enskilda fastig-
heter.

Energimarknaden står inför flera utmaningar som i flera avse-
enden är drivet av globala och nationella klimatmål och av de 
konsekvenser som vi redan kan se i klimatförändringar genom 
extremväder (torka, skyfall, extrem kyla etc). I det nationella
perspektivet ser vi en tydlig utveckling mot ökad förnyelsebar 
energiproduktion, framför allt genom vind- och solkraft. Paral-
lellt sker en nedrustning av vår baskraft (kärnkraften). Detta 
kommer att i hög grad påverka tillgången på el under delar på
året och dygnet eftersom en större del av produktionen då blir 
mer väderberoende. Konsekvenserna av detta blir en mer volatil 
marknad, det vill säga höga elpriser när efterfrågan är stor och 
låga då vi har ett överskott i systemet.

Parallellt med klimatfrågan har den nationella bristen på el-
effekt dykt upp på agendan. Samtidigt som Sverige transforme-
rar mot en ökad förnyelsebar elproduktion och minskad kärn-
kraft, ökar användningen av el dramatiskt (elbilar, datalagring 
etc). Som elnätsägare och kraft- och värmeproducenter måste 
vi här ta ett ansvar i att guida samhället i en, också ur effektsyn-
punkt, hållbar energianvändning.

I den snabba digitaliseringen av samhället förändras kunder-
nas förväntningar på alla tjänster. Det gäller inte minst energi- 
och infrastrukturtjänster när klimatfrågan allt mer sätts i fokus, 
exempelvis genom nationella energieffektiviseringsmål där ett
flexibelt och robust energisystem tas upp som en viktig del av 
lösningen. Som större bolag ökar Skövde Energis möjlighet att 
möta utvecklingen och bli en proaktiv röst för samhället med 
långsiktiga och hållbara energilösningar.

Rörelsen mot ett tjänstesamhälle är en trend som genomsyrar 
allt från service till produktförsäljning. Kunderna förväntar sig 
högre transparens i affären och möjlighet att välja mellan alter-
nativ. Kunder är också vana att kunna kontakta leverantörer
sömlöst via mobilen och att själv söka svar online. Som nytt 
varumärke kommer det att vara viktigt för Skövde Energi att 
följa kundutvecklingen.

Uppfattningen om varumärken har också fått ökat signalvärde. 
Med utvecklingen av sociala medier och ökande individuali-
sering, blir valen kunderna gör i allt högre grad kopplade till 
generella livsval och vad kunden vill stå upp för. Att varumärket
också snabbt kan undermineras av negativ publicitet ökar 
vikten av ett genomarbetat värderingsarbete.

Inom energibranschen pågår ständigt utveckling och införandet 
av nya lagkrav och styrmedel. Här måste Skövde Energi al-
lokera resurser och kompetens för att ständigt arbeta proaktivt 
genom att aktivt delta i branschorganisationer och andra nät-
verk i tolkning, påverkan och kostnadseffektiv implementering 
av kommande lagkrav.

I det lokala perspektivet måste vi genom en ökad systemsyn 
skapa samförstånd i vad som samhällsekonomiskt och lång-
siktigt är väl motiverade investeringar och ställningstaganden 
avseende hållbar energiförsörjning.

Ägarens krav enligt bolagsordning och ägardirektiv har under 
2018 uppfyllts, och bolaget har tagit ett stort ansvar i strävan 
mot en hållbar tillväxt av Skövde kommun. Skövde Energi är 
kommunens viktigaste aktör för att nå EU:s miljömål 2020 och 
Skövdes vision 2025.

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



17

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

Energiåtervinning från avfallsbränsle fortsätter att vara en viktig 
samhällstjänst för att undvika deponi både nationellt och inter-
nationellt. Sverige har en stor fördel av ett väl utbyggt fjärrvär-
menät 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 förbränningsskatt på energiåtervin-
ning av avfall har aviserats av riksdagspartier. En återinförd skatt
innebär väsentlig risk för bolagets framtida resultat.

Att kommunicera budskapet om att fjärrvärme ur hållbarhetsper-
spektivet är det mest miljöriktiga energiförsörjningssystemet är 
fortsatt viktigt för att visa nyttan både för befintliga och framtida 
kunder. Flera marknadsföringskampanjer har genomförts under 
året och ytterligare marknadsföringsinsatser kommer att genom-
föras under 2019 för att förmedla bland annat detta budskap.

”Genom fortsatt engagemang och spetskom-
petens skall bolaget ha en tydligt ledande roll i 
det lokala/regionala klimatarbetet och vara ett 
viktigt bidrag i det nationella arbetet
att nå Sveriges klimatmål.”

Foto: Thomas Harrysson
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PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING

Produktionsfakta 2018 2017

Försåld värme 378 778 MWh 326 028 MWh

- varav till Skövde kommun och dess bolag 74 523 MWh 72 759 MWh

Värmeproduktion Biobränsle 255 330 MWh 243 046 MWh

Värmeproduktion Bioolja 6 182 MWh 3 449 MWh 

Värmeproduktion Avfall 157 244 MWh 161 816 MWh

Spillvärme 5 394 MWh 4 974 MWh

Värmeproduktion Olja 2 165 MWh 1 798 MWh

Egen förbrukning -11 127 MWh -9 743 MWh

Summa värmeproduktion 415 189 MWh 405 340 MWh

Mottaget avfall till förbränning 57 476 ton 57 036 ton

Elproduktion Värmekällan 43 185 MWh 34 194 MWh

- varav egen förbrukning 11 704 MWh 11 529 MWh

Elproduktion vindkraft 5 091 MWh 5 965 MWh

Typ av kundanläggningar Antal Såld värme (MWh)

2018 2017 2016 2018 2017 2016

Flerbostadshus 398 391 382 130 152 129 654 130 955

Industrier 17 17 17 85 408 77 365 103 515

Offentliga lokaler 130 126 119 73 411 68 274 71 255

Övriga lokaler 269 255 241 47 151 44 580 45 997

Småhus i grupp (samfälligheter o dyl.) 32 31 31 24 736 24 670 24 676

Småhus 932 922 878 17 920 17 485 17 139

Summa 1 778 1 742 1 668 378 778 362 028 393 537

ÖVRIGT
Antal medarbetare i bolaget per 2018-12-31 är 34 (30) personer. 
Personalstyrkan har ökat och förstärkts under år 2018. Vakanser 
har fyllts och förstärkning för kommande personavgångar har 
genomförts.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 25 247 663 
Årets vinst      172 740
Kronor 25 420 403

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att:
I ny räkning överförs 25 420 403
Kronor 25 420 403

STYRELSENS YTTRANDE TILL  
FÖRESLAGEN VÄRDEÖVERFÖRING

Den föreslagna värdeöverföringen, koncernbidrag 4 200 000 
kr, påverkar inte bolagets soliditet nämnvärt. Soliditeten är 
mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med 
lönsamhet betryggande. Bolagets soliditet ligger på 29,6%. Soli-
diteten är strax under det tal som anges i bolagets ägardirektiv.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen, 
lämnat koncernbidrag, inte hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderli-
ga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan härmed 
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap, 3§, 2–3 st.
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Foto: Jesper Anhede
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  NOT 18-12-31 17-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 139 836 145 890
Maskiner och tekniska anläggningar 15 515 358 550 169
Inventarier, verktyg och installationer 16 8 776 8 995
Pågående byggnation 17 347 0

 18 664 317 705 054

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt 19 1 296 1190

Summa anläggningstillgångar  665 613 706 244 

RESULTATRÄKNING

  NOT 2018 2017
    
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 254 453 230 844
Övriga rörelseintäkter 4 10 779 4 783

Summa rörelsens intäkter  265 232 235 627
    
Rörelsens kostnader
Råvaror, bränsle, el  -74 102 -63 883
Övriga externa kostnader 5,6 -79 945 -81 328
Personalkostnader 7 -29 971 -26 660
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -59 453 -48 987

Rörelseresultat 9 21 761 14 769
    
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster 10 187 134
Räntekostnader och liknande poster 11 -1 128 -4 557
Övriga finansiella kostnader  -1 769 -548
 

Resultat efter finansiella poster  19 051 9 798

Bokslutsdispositioner 12 -18 700 -9 550

Resultat före skatt  351 248

Skatt på årets resultat 13 -178 -120

Årets resultat  173 128

BALANSRÄKNING
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  NOT 18-12-31 17-12-31

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 20 30 704 33 436

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  29 872 30 815
Fordringar på koncernföretag  6 514 5 374
Övriga fordringar 21 1 296 23 116
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 39 883 33 327

Summa kortfristiga fordringar  77 565 92 632

Kassa och bank  235 22 211

Summa omsättningstillgångar  108 504 148 279

Summa tillgångar  774 117 854 523
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 23 40 000 40 000
Reservfond  24 24
  40 024 40 024

Fritt eget kapital    
Balanserad vinst 24 25 248 25 120
Årets resultat  173 128
  25 421 25 248

Summa eget kapital  65 445 65 272
    

Obeskattade reserver 25 210 200 195 700
    
Avsättningar
Övriga avsättningar 26 4 800 4 201

Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 27, 29 430 530 548 262
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 27 0 0
Leverantörsskulder  31 853 23 489
Skulder till koncernföretag  940 878
Övriga skulder  4 413 856
Kortfristiga skulder moderbolaget  4 200 1 600
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 21 736 14 264

Summa kortfristiga skulder  63 142 41 087

Summa eget kapital och skulder  774 117 854 523

BALANSRÄKNING FORTS .



22

   2018 2017

Den löpande verksamheten
Årets resultat efter finansiella poster  19 051 9 798
Årets avskrivningar  59 453 48 987
Vinst vid försäljning av anläggningstillgång  0 -230
Förändring avsättningar   599 -1 698
Årets skatt  -284 -504

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 78 819 56 353

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager  2 732 -9 955
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar  15 066 -11 008
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder exkl kortfr del av långa lån 17 855 -80 937
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  114 472 -45 547
    
Investeringsverksamheten    
Årets investeringar i anläggningar  -18 716 -112 386
Avyttrade inventarier   0 472
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -18 716 -111 914
    
Finansieringsverksamheten    
Förändring lån   -117 732 107 033
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -117 732 107 033
    
Årets kassaflöde  -21 976 -50 428
Likvida medel vid årets början  22 211 72 637
    

Likvida medel vid årets slut  235 22 211

KASSAFLÖDESANALYS
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Foto: Thomas Harrysson
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Not 1  Redovisnings- och värderings-
principer

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (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.

RESULTATRÄKNING

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.

Intäkter El  
Elcertifikat  
Intäkter från elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät ge-
nom egen produktion redovisas i den månad som produktion 
sker. Elcertifikat värderas till det verkliga värdet för produktions-
månaden och ingår i posten Nettoomsättning. 

Övriga rörelseintäkter  
Utsläppsrätter  
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning 
görs. Utsläppsrätter värderas tilI verkligt värde vid tilldelnings-
dagen och omvärderas vid bokslutsdatum och ingår i posten 
Övriga rörelseintäkter.

BALANSRÄKNING

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 komponen-
ter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget 
framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunk-
ten. 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 nyttjande-
period 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 %

Elcertitikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier  
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas 
till verkligt värde vid produktionstillfället ( elcertifikat och 
ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa till-
gångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med 
betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för 
att reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller 
försäljning. Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier 
som utgör kortfristiga innehav ingår i posten upplupna intäkter, 
och värderas enligt lägsta värdets princip. Eventuell värdeför-
ändring redovisas som en förändring av nettoomsättningen.

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 över-
fört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

NOTER
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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 rörelseford-
ringar 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 nettoför-
säljningsvärdet, (verkligt värde). Anskaffningsvärdet fastställs 
med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).  Är återan-
skaffningsvärdet lägre per balansdagen än anskaffningsvärdet 
används detta lägre värde. 

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skat-
ter redovisas i resultaträkningen, utom då underligggande 
transaktion 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 skattemäs-
siga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skatte-
mässiga 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 anläggningstillgång 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 hänför-
lig till obeskattade reserver.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje 
man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller san-
nolika 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). Redo-
visning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda 
efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller för-
månsbestämda 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 klassifice-
ras som förmånsbestämda pensionsplaner. 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 
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Not 2  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vid årsskiftet 2018/2019 flyttas aktierna från Skövde Stadshus AB i Skövde Nät AB över till Skövde Värmeverk AB som i samma 
skede byter namn till Skövde Energi AB. Samarbetet skapar förutsättningar för en stark organisation som kan möta framtidens 
utmaningar och kundernas behov. Samordnade styrelsemöte kommer att hållas för Skövde Energi AB och SkövdeNät AB fram till 
årsstämma, då ny personunionstyrelse väljs. 

Not 3 Nettoomsättning  2018 2017

Intäkter fjärrvärmeförsäljning  201 508 189 030
Intäkter el  21 620 10 953
Mottagningsavgifter  31 325 30 861

Summa nettoomsättning  254 453 230 844

klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryg-
gandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna 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 redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsätt-
ningen. 
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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, uppskattningar 
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är base-
rade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som 
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet 
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på till-
gångar 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 anta-
ganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande 
risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästa räkenskapsår.

Bolagets koncernkontokredit redovisas som en långfristig skuld 
då det avser finansiering av långsiktig karaktär.
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Not 4 Övriga rörelseintäkter  2018 2017

Ersättning ombyggnad fjärrvärmenät  320 750
Övriga intäkter  10 459 4 033
      

Summa övriga rörelseintäkter  10 779 4 783

Not 5 Leasingavtal  18-12-31 17-12-31

Nedanstående siffror avser avgifter under ordinarie leasingperiod.

Anskaffningsvärde  0 0
Beräknade restvärden vid leasingperiodens slut  0 0
    
Bokförda leasingsavgifter  0 17 217
    
Beräknade avgifter som förfaller till betalning inom 1 år, ca  0 0

Not 6 Arvode till revisorer  2018 2017

Ernst & Young AB
Revision  245 225
Skatt  5 7
Övrigt  43 97

Lekmannarevisor
Revision   15 15

  308 344

Foto: Thomas Harrysson
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Not 7 Styrelse, ledningsgrupp och personal    

Bolagets styrelse består av 8 ordinarie ledamöter, uppdelat på 5 (5) män och 3 (3) kvinnor. 
Verkställande direktören ingår inte i bolagets styrelse. 
Bolagets ledningsgrupp består av 9 (8) personer uppdelat på 4 (5) män och 5 (3) kvinnor. 
Medelantalet anställda i bolaget uppgår till 31,75 stycken (30), varav 84,8% (86,7%) män och 15,2% (13,3%) kvinnor. 
   

  2018 2017
Löner och andra ersättningar

Styrelsen och verkställande direktören  2 432 2 439
Övriga anställda  15 737 14 578
    
Totala löner och ersättningar  18 169 17 017
    
Sociala avgifter enligt lag och avtal  6 642 5 905
    
Pensionskostnader 

Styrelsen och verkställande direktören  1 055 1 017
Övriga anställda  2 957 1 650
    
Totala pensionskostnader  4 012 2 667
    

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 28 823 25 589
    
Utbetalda arvoden till styrelsen uppgår till 209 (212) tkr varav ordföranden har erhållit  71 (69) 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 8 Avskrivningar    

Avskrivningar sker med följande procent från ianspråktagandet av  investeringen. 
  2018 2017

Byggnad 4-10% 48 48
Värmeverk 4% 7 653 7 596
Markanläggningar 5% 27 0
Fjärrvärmenät, Vindkraft 5-20% 15 687 15 107
Maskiner och inventarier 5-33% 36 037 26 236
    
  59 452 48 987  
  

Not 9 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2018 2017

Försäljning till koncernföretag  21 793 19 923
Inköp från koncernföretag  1 449 1 681
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Not 10 Ränteintäkter och liknande poster  2018 2017

Ränteintäkter övriga  162 16
Valutakursvinster  25 118

  187 134

Not 11 Räntekostnader och liknande poster  2018 2017

Valutakursförluster  199 370
Ränta på lån i bank och kreditinstitut  925 4 176
Övriga räntekostnader  4 11

  1 128 4 357

    

Not 12 Bokslutsdispositioner  2018 2017

Förändring av avskrivningar utöver plan på maskiner och inventarier -14 500 -13 150
Återföring periodiseringsfond  0 5 200
Lämnade koncernbidrag  -4 200 -1 600

  -18 700 -9 550

Not 13 Skatt på årets resultat  2018 2017
    
Aktuell skatt  -284 -504
Justering skatt tidigare år  0 0
Förändring av uppskjuten skatt   
avseende temporära skillnader  106 384
Summa redovisad skatt  -178 -120
    
Effektiv skattesats  81 % 203 %
    
Avstämning av effektiv skattesats    
    
Redovisat resultat före skatt  351 248
Skatt på redovisat resultat enligt  gällande skattesats (22%) -77 -54
    
Skatteeffekt av    
Avsättning till pensioner  -208 0
Övriga avsättningar  -10 -440
Avskrivning byggnader  42 57
Ej skattepliktiga intäkter  0 -1
Övriga ej avdragsgilla kostnader  -30 -66
    
Redovisad skatt  -284 -504
Upplysningar om uppskjuten skattefordran

Vad avser förändringen av uppskjuten skattefordran, se not 19 Upppskjuten skattefordran.
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Not 14 Byggnader och mark  18-12-31 17-12-31

Fastigheter
Skövde Lövängen 2
Byggnad och markanläggning

Ingående anskaffningsvärde  2 873 2 873
    
Utgående anskaffningsvärde  2 873 2 873
    
Ingående avskrivningar  -2 065 -2 051
Årets avskrivningar
  -14 -14
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 079 -2 065
    
Ingående nedskrivningar  -642 -642
    
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -642 -642
    
Bokfört planenligt restvärde  152 166

Skövde Värmekällan 
Byggnad

Ingående anskaffningsvärde  189 285 187 548
Omklassificering  -228 0
Årets inköp  1 904 1 737
    
Utgående anskaffningsvärde  190 961 189 285
    
Ingående avskrivningar  -50 601 -43 019
Omklassificering  9 0
Årets avskrivningar  -7 676 -7 582
    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -58 268 -50 601
    
Bokfört planenligt restvärde  132 693 138 684
    
Övriga byggnader

Ingående anskaffningsvärde  3 656 3 656
    
Utgående anskaffningsvärde  3 656 3 656
    
Ingående avskrivningar  -2 985 -2 936
Årets avskrivningar  -48 -48
  -3 033 -2 984

Utgående ackumulerade avskrivningar  -3 033 -2 984

Bokfört planenligt restvärde  623 672
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Not 14 Byggnader och mark, forts  18-12-31 17-12-31

Mark

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

Utgående planenligt restvärde byggnad och mark  139 836 145 890

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. Dessutom har 
tomträttskontrakt ingåtts för Timmersdala 1:54. Avtalet löper på 60 år. Tomträttsavgälden uppgår till  1,5 tkr/år under de första 10 
åren.

Foto: Thomas Harrysson



33

Not 15 Maskiner och tekniska anläggningar  
   

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

  18-12-31 17-12-31
Ingående anskaffningsvärde  759 947 651 748
Årets inköp  14 937 108 199
Omklassificering  228 0
    
Utgående anskaffningsvärden  775 112 759 947
    
Ingående avskrivningar  -209 777 -170 285
Årets avskrivningar/nedskrivningar  -49 968 -39 493
Omklassificering  -9 0

Utgående ackumulerade avskrivningar  -259 754 -209 778
    

Utgående planenligt restvärde  515 358 550 169

Not 16 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  27 647 28 222
Årets inköp  1 529 428
Årets försäljning/utrangering  0 -1 003
    
Utgående anskaffningsvärden  29 176 27 647
    
Ingående avskrivningar  -18 653 -17 560
Årets avskrivningar  -1 747 -1 854
Återförda avskrivningar sålda inventarier  0 762
    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -20 400 -18 652
    

Utgående planenligt restvärde  8 776 8 995

Not 17 Pågående byggnation  

Avser projektering och pågående byggnation av Kontor 2.

  18-12-31 17-12-31
Årets inköp  347 0

Utgående anskaffningsvärde  347 0
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Not 18 Fördelning per anläggningskategori

Anläggningskategori Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde
  enligt plan

Produktionsanläggningar 203 858 -64 022 139 836
Distributionsanläggningar 775 112 -259 754 515 358
Övrigt 29 176 -20 400 8 776
Pågående byggnation 347 0 347

Summa materiella anläggningstillgångar 1 008 493 -344 176 664 317

Not 19 Uppskjuten skattefordran  18-12-31 17-12-31

Ingående balans  1 190 807
Årets förändring  106 383
Utgående balans  1 296 1 190
    
Temporära skillnader består av

Avsättning till pensioner  946 0
Övriga avsättningar  47 2002
Skillnad mellan redovisat värde fastigheter och skattemssigt värde -190 -259
Summa  803 1 743
Förändring uppskjuten skatttefordran 22,0%  383
 21,4% 10
 20,6% 156
Justering pga ändrad skattesats på IB:  -60
Summa årets förändring  106 383 
Se även not 13 skatt på årets resultat    
    
    

Not 20 Varulager  18-12-31 17-12-31

Oljelager  25 280 28 187
Flis  5 225 5 005
Övrigt lager  199 243

  30 704 33 436
    
Varulagret värderas med tillämpning av först in-, först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde per ba-
lansdagen. Skäligt avdrag sker för inkurans.

Not 21 Övriga fordringar  18-12-31 17-12-31

Skattefordringar  1 169 520
Övriga fordringar  127 22 596
    
  1 296 23 116
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Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18-12-31 17-12-31

Förutbetalda kostnader  2 832 3 453
Upplupna intäkter  37 051 29 874

  39 883 33 327

Not 23 Antal aktier och kvotvärde  

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

Not 24 Disposition av vinst eller förlust  

Förslag till vinstdisposition
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinsmedel:
balanserad vinst 25 248
årets vinst 173
 25 421
disponeras så att i ny räkning överföres 25 421

Not 25 Obeskattade reserver  18-12-31 17-12-31

Ackumulerade överavskrivningar maskiner och inventarier. 210 200 195 700

  210 200 195 700

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver, 20,6% (22,0%)  43 301 43 054

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

Not 26 Avsättningar  18-12-31 17-12-31

Avsättning för balat lager
Belopp vid årets ingång  1 120 5 278
Årets avsättningar  2 567 3 776
Under året ianspråktagna belopp  -2 503 -7 934
Utgående balans  1 184 1 120

Avsättning för sortering av bottenaska   
Belopp vid årets ingång  458 0
Årets avsättningar  0 458
Under året ianspråktagna belopp  -458 0
Utgående balans  0 458
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Not 26 Avsättningar, forts  18-12-31 17-12-31

Övrig avsättning för avtal     
Belopp vid årets ingång  2 002 0
Årets avsättningar  2 049 2 002
Under året ianspråktagna belopp  -2 002 0
Utgående balans  2 049 2002

Avsättning för framtida pensioner*   
Belopp vid årets ingång  621 621
Årets avsättningar  946 0
Utgående balans  1567 621
    
  4 800 4 201
 * Pensionerna är inte tryggade enligt Tryggandelagen.
 

Not 27 Skulder till kreditinstitut   

Bolagets upplåning sker från kommunens koncernbank genom utnyttjande av checkkrediter via koncemkontosystem. Utlånings-
ränta utgörs av den genomsnittliga upplåningskostnaden inklusive räntesäkerhetskostnader, jämte individuell marginal. Bolagets 
totala lån, långfristig skuld, uppgår till 430 530 tkr, Ingen del av lån är överförd till kortfristiga skulder, då ökade kostnader för 
utbyggnad inför samlokalisering förväntas under 2019.  
Bolagets beviljade utlåningsram uppgår till 600 000 OOOkr.

  18-12-31 17-12-31
Kortfristiga skulder
Förfaller året efter balansdagen  0 0
 
Långfristiga skulder
Förfaller 2 - 5 år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut
  0 105 000 
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut  430 530 443 262

  430 530 548 262

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18-12-31 17-12-31
    
Upplupna personalrelaterade kostnader  5 222 3 951
Övriga upplupna kostnader, leverantörer mm  16 514 10 313
    
  21 736 14 264
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Not 29 Ställda säkerheter  18-12-31 17-12-31
    
Företagsinteckningar  60 000 60 000
Fastighetsinteckningar   260 000
Övriga  150 150
    
  60 150 320 150

Skövde 2019-03-05

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 2019-03-06

Ulf Ulkner
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Skövde Värmeverk AB, namnändrat till 
Skövde Energi AB, org.nr 556647-1321.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Skövde 
Värmeverk AB för räkenskapsåret 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlig het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Skövde Värmeverk ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt års redovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat -
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa  
standarder beskrivs närmare i avsnittet  Revisorns ansvar. Jag 
är oberoende i förhållande till Skövde Värmeverk AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisan-
de bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk ställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer 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
Mina 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 mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän tas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen.

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

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på  
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls enliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden.  
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

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

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 
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• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste jag i revisions berättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina 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 jag den  övergripande  presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under re-
visionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt ning 
för Skövde Värmeverk AB för räkenskapsåret 2018 samt av försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Skövde Värmeverk AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina 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, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenhe-
ter 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 överens-
stämmelse med lag och för att medels förvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt 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. 

Mitt mål beträffande revisionen  av  förslaget  till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 .
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen . Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar  sig  främst  på  revisionen  av  räken skaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på min profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar gransk ningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. 

Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolags-
lagen.

Skövde den 6 mars 2019

Ulf Ulkner 
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT

2019-03-06
Lekmannarevisor i Skövde Värmeverk AB, Skövde 
kommun. 
 
Till årsstämman i Skövde Värmeverk AB, 556647-1321
Till fullmäktige i Skövde kommun.

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

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gäl-
lande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn uppgift är att granska verksamhet och intern 
kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagsordningen, 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsstämmans
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 väsent-
ligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.

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

Skövde som ovan

Lars-Erik Lindh
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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