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VD har ordet
På Skara Energi vill vi bidra till en enklare vardag och ett attrak-
tivt och hållbart Skara. Detta är en  ledstjärna för oss och det ska 
prägla besluten i stort och smått. 

Vi har stora ambitioner så att vi kan fortsätta att bidra till Skaras 
utveckling. 

1. Vi vill hålla låga priser. Glädjande nog visar 2017 års Nils 
Holgersson att vi fortfarande är näst billigast i Västra Göta-
landsregionen. 

2.  Vi vill ha nöjda kunder. 2017 års kundundersökning visar att 
våra kunder är ännu mer nöjda och vi ligger kvar på betyget 
MVG. 

3. Vi vill ha nöjda medarbetare. Vår personal är oerhört viktiga 
för oss och om de trivs på jobbet gör de ett bra jobb. 

4. Vi vill ha hög lönsamhet. Vi har fördubblat vinsten under de 
senaste fem åren. 

Vi har fortsatt utveckla konceptet gällande VA på landsbygden 
och under året har vi påbörjat utbyggnad av VA i Vinköl som där-
med är vårt första område på landsbygden. Vi ser redan nu att det 
finns ytterligare områden som är intresserade. 

Vi har under året också fortsatt vår satsning på att bygga ut fiber-
nätet i Skara. Gällande satsningen på villor börjar det närma sig 
sitt slut och vi räknar med att färdigställa detta under 2018. Nästa 
steg för oss är att satsa på flerbostadshus och företag. 

Vi har nu haft vårt första hela år där vi köper drift och underhåll 
av elnätet av Götene elförening. Vi är väldigt nöjda och glada att 
vi genomförde förändringen och genom samarbetet får båda 
bolagen sänkta kostnader för t ex beredskap. Jag är övertygad om 
att denna typ av samarbeten kommer att bli allt vanligare bland 
små nätbolag. 

Ett stort tack till alla kunder och medarbetare för ett mycket  
bra 2017.

Vår Vision
Vi ger våra kunder  

en enklare vardag och bidrar till 
ett attraktivt och hållbart Skara.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Skara Energi AB  
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret  
2017-01-01–2017-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
Skara Energi AB:s verksamhet består av eldistribution, produktion 
och distribution av fjärrvärme, produktion och distribution av vat-
ten, omhändertagande och rening av avloppsvatten och data-och 
telekommunikation inom Skara Kommun.

Ägarförhållanden
Skara Energi AB är ett helägt dotterbolag till Skara Kommun  
Förvaltnings AB, org.nr 556548-7310.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Skara Energi har fortsatt den omfattande utbyggnaden av fiber 
i Skara. Under 2017 har 185 villor anslutits till fiber. Vi har påbörjat 
utbyggnad av VA och fiber i Vinköl. Vi har under året certifierat oss enligt 
ISO 9001 och 14001.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt BFNAR 2012:1  
Årsredovisning (”K3”). 

Andra viktiga förhållanden 
I koncernen Skara Energi AB ingår Skara Energi AB och  
intresseföretagen Fastbit AB och Billinge Energi AB. 

Förväntad framtida utveckling
Skara Energi kommer att fortsätta utbyggnaden av fibernätet och 
räknar med att samtliga kampanjområden för villor blir färdiga 
under 2018. Vi kommer även fortsätta arbetetet med att ansluta 
flerbostadshus och företag. Vi kommer även att slutföra utbygg-
nad av VA och fiber i Vinköl. Under 2018 kommer vi påbörja ut-
byggnad av VA och fiber i Härlunda. 

Miljö 
I Skara Energis verksamhet pågår miljöanpassning i såväl stort 
som smått. Under året har en certifiering enligt miljöledningssys-
temet ISO 14001 erhållits efter ett par års arbete med införandet. 
Bolaget har flera processser med stor elanvändning där effektivi-
sering gör nytta för både miljö och ekonomi. 

Ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering är en fram-
gångsfaktor i miljöarbetet på Skara Energi. Med fliseldade pannor 
som bas i fjärrvärmeproduktionen är de fossila utsläppen låga 
och oljeförbrukningen för 2017 var mindre än en halv procent till 
fjärrvärmen. Ett aktivt arbete på anläggningarna har minskat de 
specifika utsläppen av kväveoxider från förbränningen samtidigt 
som utsläppen av kolmonoxid varit låga. Sedan 2015 har bolaget 
arbetat aktivt med en utbytesplan för att byta ut äldre vattenled-
ningar för att få ett långsiktigt hållbart nät. Utsläppen från av-
loppsledningsverket är inom tillståndet. 

Skara Energi håller också på med en innovativ lösning för att an-
sluta enskilda avlopp på landsbygden vilket minskar miljöpåver-
kan på vattendragen. 

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat
(Tkr) 2017(4) 2016(4) 2015(4) 2014(4) 2013(4)

Nettoomsättning 136 893 139 029 134 300 132 175 142 939

Rörelseresultat 27 818 27 688 26 080 23 917 22 830

Resultat e. finansiella poster 26 882 25 015 21 435 18 398 15 703

Balansomslutning 415 111 402 253 395 996 415 954 391 175

Soliditet (1) 45,5% 43,3% 40,7% 35,1% 34,6%

Avkastning på eget kapital (2) 14,2% 14,4% 13,3% 12,6% 11,6%

Avkastning på totalt kapital (3) 7,2% 7,3% 6,9% 6,2% 6,1%

Medelantal anställda 33 36 39 38 39

(1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatteskuld.

(2)  Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital
(3)  (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning
(4)  Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).  

Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget 
Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd.



SKARA ENERGI – ÅRSREDOVISNING 2017 5

Fokus i Skara Energis arbete för att minska verksamhetens miljö-
påverkan är att minska användningen av fossila bränslen, energi 
och förbrukningsvaror. Naturresurser används på ett sparsamt 
sätt, produkter återanvänds, återvinns och återförs.

Risker
Företaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika  
risker enligt nedan.

a) Råvaruprisrisk
Företaget köper in råvaror till fjärrvärmeproduktionen och in-
köpen sker till fasta priser som fastställs årligen. Större prishöj-
ningar på råvaror skulle kunna innebära att våra avgifter till kun-
der behöver justeras. Likaså sker inköp av el till driften av våra 
anläggningar och större prisändringar skulle kunna innebära 
högre avgifter till våra kunder.

b) Större driftstörningar
Vid större driftstörningar kan både ekonomiska och miljömässiga 
risker uppstå. Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande under-
håll för att minimera risker för driftstörningar.

c) Miljörisker
Stora delar av vår verksamhet påverkar den yttre miljön genom 
olika utsläpp. Vi arbetar kontintuerligt med kontrollprogram för 
att förebygga risker med ökade utsläpp.

d) Kreditrisker
Exponering för kreditrisk avseende kundfordringar bedöms vara 
ändamålsenliga för respektive kund. Det finns inte koncentration 
av kreditrisk eftersom företaget har ett stort antal kunder.

Tillstånds- eller anmälningspliktig  
verksamhet enligt miljöbalken
Skara Energi AB bedriver två tillstånds-och en anmälningspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken. Två avser produktion av hetvatten 
till fjärrvärmedistribution. Dessa verksamheter påverkar den yttre 
miljön genom utsläpp av koldioxid, kväveoxider och stoft till luf-
ten samt utsläpp av kondensvatten till vårt avloppsnät.

Produktion av hetvatten sker med biobränsle, deponigas och olja.

Den tredje verksamheten avser rening av avloppsvatten. Denna 
verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp av renat 
vatten till recipienten Dofsan.

Ny vatten- och avloppsledning i Vinköl.Fibersvetsning.

Här kan kunder fylla sin tankbil med vatten i vår nya vattenkiosk.
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Skara Energi AB
556429-4303

RESULTATRÄKNING Not 2017-01-01 2016-01-01
(Tkr) 2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 136 893 139 029
Aktiverat arbete för egen räkning 1 640 1 404
Övriga rörelseintäkter 4 16 329 19 747

154 862 160 180

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -49 083 -49 335
Övriga externa kostnader 5, 6 -30 087 -33 121
Personalkostnader 7 -20 982 -23 259
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 8 -26 892 -26 777

Rörelseresultat 27 818 27 688

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 9 2 180 1 445
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 10 95 83
Räntekostnader och liknande kostnader 11 -3 211 -4 201

Resultat efter finansiella poster 26 882 25 015

Bokslutsdispositioner 12 -24 800 -23 730

Resultat före skatt 2 082 1 285

Skatt på årets resultat 13 -10 18

ÅRETS RESULTAT 2 072 1 303
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Skara Energi AB
556429-4303

BALANSRÄKNING Not 2017-12-31 2016-12-31
(Tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 14 368 590
Utsläppsrätter  2 788 2 241

3 156 2 831
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 15 47 083 47 814
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 240 364 250 705
Inventarier, verktyg och installationer 17 2 799 3 162
Pågående anläggningsarbete 18 12 425 889

302 671 302 570
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 19 211 211
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 13 132 13 132
Uppskjuten skattefordran 21 87 89

13 430 13 432

Summa anläggningstillgångar 319 257 318 833

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 1 265 1 808

1 265 1 808
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24 123 24 834
Fordringar hos Skara Kommun 54 130 41 876
Övriga fordringar 400 818
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 15 930 14 083

94 583 81 611

Kassa och bank 6 1

Summa omsättningstillgångar 95 854 83 420

SUMMA TILLGÅNGAR 415 111 402 253
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Skara Energi AB
556429-4303

BALANSRÄKNING Not 2017-12-31 2016-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (120 500 aktier) 12 050 12 050
Reservfond 8 000 8 000

20 050 20 050
Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 4 154 2 851
Årets resultat 2 072 1 303

6 226 4 154

Summa eget kapital 26 276 24 204

Obeskattade reserver 23 208 338 192 238

Långfristiga skulder 24
Skulder till koncernföretag 124 684 144 892

124 684 144 892
Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 156 467
Leverantörsskulder 13 907 11 372
Skulder till koncernföretag 5 228 5 197
Skulder till intresseföretag 2 558 1 590
Skulder till andra närstående företag 7 113 8 414
Övriga kortfristiga skulder  3 533 4 459
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 23 318 9 420

55 813 40 919

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 415 111 402 253
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Skara Energi AB
556429-4303

RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)

Not
Aktie-

kapital

Uppskriv-
nings
fond

Reserv-
fond  

Balanserad 
vinst eller 

förlust Årets resultat  

Summa 
eget 

kapital

  

Ingående balans per 1 januari 2016 12 050 0 8 000  2 503 348  22 901
Disposition av föregående års resultat 348 -348  0

Årets resultat 1 303  1 303

Förändringar i redovisade värden 
på tillgångar och skulder:

Uppskjuten skattefordran  

Summa värdeförändringar 0 0 0  0 0  0
Transaktioner med ägare:  

  Utdelningar 0 0 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0  0 0  0
Utgående balans per 31 december 2016 12 050 0 8 000  2 851 1 303  24 204

Aktiekapital 120 500 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Not
Aktie-

kapital

Uppskriv-
nings
fond

Reserv-
fond  

Balanserad 
vinst eller 

förlust Årets resultat  

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 12 050 0 8 000  2 851 1 303  24 204
Disposition av föregående års resultat 1 303 -1 303  0

Årets resultat 2 072  2 072

Summa värdeförändringar 0 0 0  0 0  0
Transaktioner med ägare:  

 - Utdelningar 0 0 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0  0 0  0
Utgående balans per 31 december 2017 12 050 0 8 000  4 154 2 072  26 276

Aktiekapital 120 500 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Skara Energi AB
556429-4303

KASSAFLÖDESANALYS 2017-01-01 2016-01-01
(Tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  27 818 27 688  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 26 892 26 777
Övriga ej likviditetspåverkande poster 737 352
Erhållen utdelning 2 180 1 445
Erhållen ränta 95 83
Erlagd ränta -3 211 -4 201
Betald inkomstskatt 410 -4

54 921 52 140

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 543 1 421
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 711 -8 987
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -14 101 -2 911
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 2 535 1 826
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 12 359 8 206

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 968 51 695

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -547 -124
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 730 -16 359
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 222 527
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - -6 932

-28 055 -22 888

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån -20 208 -20 208
Utbetalt koncernbidrag -8 700 -8 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 908 -28 808

Årets kassaflöde 5 -1
Likvida medel vid årets början 1 2

Likvida medel vid årets slut  6 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital
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Skara Energi AB
556429-4303

Not 1 Allmän information

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Utdelning och ränteintäkter

Anslutningsavgifter Vatten och Avlopp
Intäkterna från anslutningar för vatten och avlopp periodiseras fr o m räkenskapsåret 2016. Detta innebär att intäkterna periodiseras 
över den ekonomiska livslängden som är 30 år.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätt är en rättighet att få göra koldioxidutsläpp som till största delen erhålls vederlagsfritt från svenska 
staten. Utsläppsrätter upptas som en tillgång och förutbetald intäkt. Utsläppsrätternas anskaffningsvärde
värderas till marknadsvärde vid tilldelningstillfället. Den förutbetalda intäkten resultatförs under året i takt med 
att utsläpp kostnadsförs. Intäkt och kostnad redovisas till det värde som utsläppsrätterna redovisats till vid
tilldelningen. Utsläppsrätter som inte erfordras för den egna verksamheten kan avyttras. Vid försäljning

 

av tilldelad utsläppsrätt upptas intäkt och kostnad till det redovisade anskaffningsvärdet. Skillnad mot 
försäljningspris redovisas såsom realisationsvinst.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att 
nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Skara Energi AB med organisationsnummer 556429-4303 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Skara. Adressen till 
huvudkontoret är Sven Adolf Norlings gata 38, 532 31 Skara. Företagets verksamhet omfattar eldistribution, produktion och distribution 
av fjärrvärme, produktion och distribution av vatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten samt data-och telekommunikation 
inom Skara Kommun. 

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning  ("K3").

Ingen koncernredovisning har upprättats med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2 § punkt 1.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, 
rabatter, returer och liknande avdrag.

Skara Energi ABs  intäkter består i huvudsak av taxor för elnät, fjärrvärme, vatten-och avlopp samt datakommunikation.

Varuförsäljning
Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till kunden, varmed samtliga villkor 
nedan är uppfyllda: 
• Företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande,
• företaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med 
   ägande och utövar inte heller utövar någon reell kontroll över de sålda varorna, 
• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
• det ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och
• de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett
    tillförlitligt sätt.

Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material levereras eller 
förbrukas. 

Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris redovisas med tillämpning av s.k. succesiv vinstavräkning. Det innebär att intäkter och 
kostnader redovisas i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en 
beräkning av förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter. 
En befarad förlust på ett tjänsteuppdrag redovisas omedelbart som en kostnad. När utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning endast med belopp som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter redovisas som kostnader i den period då de uppkommer.

Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.
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Skara Energi AB
556429-4303

Utländsk valuta

Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. 

Koncernbidrag 

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt 
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga 
leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i 
resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är 
skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 

Leasegivare
Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till objektet minskar över tiden.

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med 
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga 
långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att 
betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller 
med tidpunkten för när premier erläggs.

Förmånsbestämda pensionsplaner
För förmånsbestämda pensionsförpliktelser har företaget en förpliktelse att lämna överenskomna ersättningar till nuvarande och 
tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat (aktuariell risk), dels risken 
att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är 
överförda till ett annat företag.

Leasetagare

Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få 
bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt 
inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs och de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas 
tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld. 

Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
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Immateriella tillgångar 
Anskaffning genom separata förvärv

Borttagande från balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader:
  Stomme 50 år
  Stammar 50 år
  Fasad 50 år
  Tak 30 år
  Värme,el 35 år
  Övrigt 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
  Eldistributionsanläggningar 20-30 år

En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell 
anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig 
rörelsekostnad.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången 
upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat 
restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika 
komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella 
anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna 
och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k 
balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna 
skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas 
mot framtida skattepliktiga överskott. 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är sannolikt 
att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. 

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner 
som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att 
användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den 
period då de uppkommer.

Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 5 
år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört med 
uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. 
Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser 
och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
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Utländsk valuta

Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. 

Koncernbidrag 

Inkomstskatter

Aktuell skatt
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Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt 
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga 
leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
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återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
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Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).
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överförda till ett annat företag.

Leasetagare

Inkomster från offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få 
bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt 
inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs och de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas 
tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas som skuld. 

Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
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  Fjärrvärmeanläggningar 10-25 år
  Vatten- och avloppsanläggningar 10-30 år
  Data- och telekommunikationsnät   3-15 år
  Fordon   5-10 år
  Övriga maskiner och inventarier   3 - 5 år

Borttagande från balansräkningen

Andelar i koncernföretag 

Varulager

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning 
bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra 
oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga 
till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta 
före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. 

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det 
redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning har omedelbart 
kostnadsföras i resultaträkningen. 

Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet återförs 
nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det 
redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning 
gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 
resultaträkningen.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att 
fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens 
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för 
en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats 
väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas 
även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte 
några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller 
förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad 
som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller 
realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i 
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Andelar i intresseföretag och joint ventures
Andelar i intresseföretag och joint ventures redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelning från 
andelar i intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt i resultaträkningen.
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Likvida medel

Kassaflödesanalys

Ränterisk

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar  av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har 
upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar. 

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att 
en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse 
till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 
Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen.

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas 
genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU).  Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade 
kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 

I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp, tillverkning samt andra utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. I 
anskaffningsvärdet för en egentillverkad tillgång ingår, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, 
en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. 

Likvida medel inkluderar kassamedel. Banktillgodohavanden redovisas som en fordran på Skara Kommun, då vårt checkkonto är ett 
underkonto i Skara Kommuns koncernbankkonto.

Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. Företaget är 
huvudsakligen exponerad för ränterisk genom dess lånefinansiering. Lånen löper med både fast och rörlig ränta, vilket innebär att 
företagets framtida finansiella kostnader påverkas vid ändrade marknadsräntor. 
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per verksamhetsgren 2017 2016

El 39 899 40 098
Fjärrvärme 54 780 55 485
Vatten och avlopp  34 808 35 654
Stadsnät 7 406 7 792
Summa 136 893 139 029

Nettoomsättning per geografisk marknad 2017 2016

Sverige 136 893 139 029
Summa 136 893 139 029

Not 4 Övriga rörelseintäkter

 2017 2016

Anslutningsavgifter el, va, fjv, fiber 3 531 3 919
Administrativa tjänster 3 305 3 245
Försäljning arbete och varor 5 383 5 140
Erhållna offentliga bidrag 7 170
Övrigt 4 103 7 273
Summa 16 329 19 747

Not 5 Upplysning om ersättning till revisorn

2017 2016

Deloitte AB
   revisionsuppdrag 70 72
   övriga tjänster - -
Summa 70 72

Operationella leasingavtal - leasetagare

Förfallotidpunkt: 2017 2016
Inom ett år 427 295
Senare än ett år men inom fem år 344 125
Summa 771 420

Antal Varav Antal Varav 
Medeltalet anställda anställda antal män anställda antal män

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av 
årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning 
som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

2017

Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Not 6 Leasingavtal

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende fordon. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter 
avseende operationella leasingavtal uppgår till 556 Tkr (710). Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

2016
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33 24 36 27
Totalt 33 24 36 27

2017-12-31 2016-12-31
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:

2 2
Män:

6 6
Totalt 8 8

Löner, andra ersättningar m m Löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader 

Löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader 

Alla anställda 14 006 4 776 15 528 5 015
 - varav pensionskostnader  (1 451) (1 652)
Totalt 14 006 4 776 15 528 5 015

Löner och andra ersättningar 
fördelade mellan styrelse- Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga
ledamöter och anställda VD anställda VD anställda

Löner och ersättningar 981 13 025 1 013 14 515
 - varav tantiem (0) (0) (0)
Totalt 981 13 025 1 013 14 515

Pensioner

Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

2017 2016

Byggnader och mark 2 132 2 166
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 536 23 178
Inventarier, verktyg och installationer 1 224 1 433
Summa 26 892 26 777

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2017 2016

2017

2017 2016

2016

   styrelseledamöter

   styrelseledamöter

Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 1.451 Tkr (1.652). 

Företagets pensionskostnader avser 387 Tkr (361) gruppen styrelse och VD.

Vid uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget 
avräknas ej mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om 6 
månader.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller uppsägningstider enligt centrala löneavtal. 

Avtal om avgångsvederlag
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Utdelning Billinge Energi AB 2 180 1 445
Summa 2 180 1 445

 
Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

2017 2016
Ränteintäkter 95 83
Summa 95 83

Not 11 Räntekostnader och liknande kostnader

2017 2016
Räntekostnader -3 211 -4 201
Summa -3 211 -4 201

Not 12 Bokslutsdispositioner

2017 2016
Lämnat koncernbidrag -8 700 -8 600

-16 100 -15 130
Summa -24 800 -23 730

Not 13 Skatt på årets resultat

2017 2016
Aktuell skatt -8 -4
Uppskjuten skatt -2 22
Skatt på årets resultat -10 18

Avstämning årets skattekostnad

2017 2016
Redovisat resultat före skatt 2 082 1 285

Skatt beräknad med skattesats 22 % -458 -283
-32 -18
480 319

Summa -10 18

Årets redovisade skattekostnad -10 18

Not 14 Balanserade utgifter för programvaror

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 471 2 471
Övriga investeringar - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 471 2 471

Ingående avskrivningar -1 881 -1 645
Årets avskrivningar enligt plan -222 -236
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 103 -1 881
Utgående planenligt restvärde 368 590

Not 15 Byggnader och mark

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 

Förändring överavskrivningar

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
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Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
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Skara Energi AB
556429-4303

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 72 336 72 135
Inköp 1 985 201
Försäljningar/utrangeringar -1 279 -
Omklassificeringar - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 042 72 336

Ingående avskrivningar -24 522 -22 356
Försäljningar/utrangeringar 695 -
Årets avskrivningar enligt plan -2 132 -2 166
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 959 -24 522
Utgående planenligt restvärde 47 083 47 814

Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 547 761 532 872
Inköp 2 347 1 778
Försäljningar/utrangeringar -644 -499
Omklassificeringar 11 000 13 610
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 560 464 547 761

Ingående avskrivningar enligt plan -297 056 -274 135
Försäljningar/utrangeringar 492 257
Omklassificeringar - -
Årets avskrivningar enligt plan -23 536 -23 178
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -320 100 -297 056
Utgående planenligt restvärde 240 364 250 705

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 24 152 23 874
Inköp 639 336
Försäljningar/utrangeringar -1 781 -58
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 010 24 152

Ingående avskrivningar enligt plan -20 990 -19 851
Försäljningar/utrangeringar 1 781 58
Årets avskrivningar enligt plan -1 002 -1 197
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -20 211 -20 990
Utgående planenligt restvärde 2 799 3 162

Not 18 Pågående anläggningsarbete

2017-12-31 2016-12-31
Ingående redovisat värde 889 1 092
Avgår omklassificeringar -11 000 -13 610
Investeringar 24 344 14 579
Avgår fakturerade projekt -1 808 -1 172
Utgående redovisat värde 12 425 889

Not 19 Andelar i intresseföretag 
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 211 211
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 211 211
Utgående redovisat värde 211 211
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Skara Energi AB
556429-4303

33 24 36 27
Totalt 33 24 36 27

2017-12-31 2016-12-31
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:

2 2
Män:

6 6
Totalt 8 8

Löner, andra ersättningar m m Löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader 

Löner och 
andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader 

Alla anställda 14 006 4 776 15 528 5 015
 - varav pensionskostnader  (1 451) (1 652)
Totalt 14 006 4 776 15 528 5 015

Löner och andra ersättningar 
fördelade mellan styrelse- Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga
ledamöter och anställda VD anställda VD anställda

Löner och ersättningar 981 13 025 1 013 14 515
 - varav tantiem (0) (0) (0)
Totalt 981 13 025 1 013 14 515

Pensioner

Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

2017 2016

Byggnader och mark 2 132 2 166
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 536 23 178
Inventarier, verktyg och installationer 1 224 1 433
Summa 26 892 26 777

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2017 2016

2017

2017 2016

2016

   styrelseledamöter

   styrelseledamöter

Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 1.451 Tkr (1.652). 

Företagets pensionskostnader avser 387 Tkr (361) gruppen styrelse och VD.

Vid uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget 
avräknas ej mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om 6 
månader.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller uppsägningstider enligt centrala löneavtal. 

Avtal om avgångsvederlag
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Skara Energi AB
556429-4303

Utdelning Billinge Energi AB 2 180 1 445
Summa 2 180 1 445

 
Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

2017 2016
Ränteintäkter 95 83
Summa 95 83

Not 11 Räntekostnader och liknande kostnader

2017 2016
Räntekostnader -3 211 -4 201
Summa -3 211 -4 201

Not 12 Bokslutsdispositioner

2017 2016
Lämnat koncernbidrag -8 700 -8 600

-16 100 -15 130
Summa -24 800 -23 730

Not 13 Skatt på årets resultat

2017 2016
Aktuell skatt -8 -4
Uppskjuten skatt -2 22
Skatt på årets resultat -10 18

Avstämning årets skattekostnad

2017 2016
Redovisat resultat före skatt 2 082 1 285

Skatt beräknad med skattesats 22 % -458 -283
-32 -18
480 319

Summa -10 18

Årets redovisade skattekostnad -10 18

Not 14 Balanserade utgifter för programvaror

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 471 2 471
Övriga investeringar - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 471 2 471

Ingående avskrivningar -1 881 -1 645
Årets avskrivningar enligt plan -222 -236
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 103 -1 881
Utgående planenligt restvärde 368 590

Not 15 Byggnader och mark

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 

Förändring överavskrivningar

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
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Skara Energi AB
556429-4303

Redovisat värde
Företagets 
namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar 2017-12-31 2016-12-31

Fastbit AB 33% 33% 1 500 211 211
Summa 211 211

Org.nr Säte
Fastbit AB 556592-2548 Skara

  
Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 13 132 6 201
Köp andelar Billinge Energi AB - 6 931
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 132 13 132
Utgående redovisat värde 13 132 13 132

  

Företagets 
namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar 2017.12.13 2016.12.31

Billinge Energi AB 20,0% 20,0% 2 103 12 973 12 973
Skara Biogas AB 13,2% 13,2% 1 000 7 7
Netwest Sweden AB 2,3% 2,3% 2 360 142 142
Summa 13 122 13 122

Org.nr Säte
Billinge Energi AB 556528-1366 Skara
Skara Biogas AB 556818-7628 Skara
Netwest Sweden AB 559028-5655 Vänersborg

  
Not 21 Uppskjuten skattefordran

2017-12-31 2016-12-31

  
temporära skillnader 87 89

87 89

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31
Upplupna försäljningsintäkter 14 390 12 421
Förutbetalda försäkringar 476 451
Förutbetalda It-tjänster 285 180
Övriga poster 779 1 031
Summa 15 930 14 083

Not 23 Obeskattade reserver

2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade överavskrivningar 208 338 192 238
Summa 208 338 192 238

Not 24 Långfristiga skulder

Uppskjuten skattefordran

Summa uppskjuten skattefordran

Företagets namn

Företagets namn

Uppskjuten skattefordran hänförlig till 
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Skara Energi AB
556429-4303

2017-12-31 2016-12-31

Skulder till koncernföretag 124 684 144 892
Summa 124 684 144 892

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31
Upplupen energi- och bränslekostnad 2 379 2 763
Upplupen elkostnad för drift 660 1 308
Upplupna lönekostnader och sociala avgifter 1 237 1 205
Förutbetald intäkt VA anslutningar 14 694 991
Förutbetald intäkt tilldelade utsläppsrätter 2 818 2 262
Övriga poster 1 530 891
Summa 23 318 9 420

Not 26 Disposition av företagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.  
Balanserat resultat  4 154 530
Årets resultat  2 072 435

Styrelsen föreslår att - i ny räkning balanseras 6 226 965
 

Skara Kommun Förvaltnings AB, org.nr 556548-7310.

Yttrande över den föreslagna utdelningen

Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Not 28 Poster inom linjen
2017-12-31 2016-12-31

   
Ställda säkerheter 0 0
   
Ansvarsförbindelser 0 0

Skara den 23 februari 2018

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än fem år efter balansdagen:

Företagets utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 0 Tkr (0). Limit avseende checkräkningskredit uppgår till 0 Tkr.

Alla belopp i tusentals svenska kronor

på kort och lång sikt ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Utdelning kan därmed försvaras med
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 2-3§ (försiktighetsregeln).
Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkningar,
rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter.

Styrelsens uppfattning är att ovanstående utdelning ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser 

Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 8 700 tkr har lämnats till 
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Skara Energi AB
556429-4303

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ELENERGI PERIODEN 2009-2017  

INKÖP FÖRSÄLJNING
År MWh Tkr Medelpris MWh Tkr Medelpris Förlust

öre/kWh öre/kWh      %

2017 167 007 13 998 8,38  162 099 39 898 24,61  2,94
2016 168 794 14 337 8,49  163 910 38 992 23,79  2,89
2015 169 065 14 122 8,35 164 102 39 185 23,88 2,94
2014 168 780 14 424 8,55 164 032 38 963 23,75 2,81
2013 173 070 15 130 8,74 168 089 38 576 22,95 2,88
2012 173 695 15 059 8,67 168 587 37 399 22,18 2,94
2011 175 470 14 721 8,39 170 196 37 916 22,28 3,01
2010 187 696 14 624 7,79 181 963 33 378 18,34  3,05
2009 180 367 11 488 6,37 174 663 32 040 18,34 3,16

          
          

          
          
          
            
          
          
           

INKÖP AV BRÄNSLE TILL FJÄRRVÄRME 2009-2017

År Gas Olja Spillvärme Flis RT,bark,ris Tot Tkr Medelpris
MWh MWh MWh MWh MWh MWh öre/försåld kWh

2017 0 293 106 96 830 17 236 114 465 19 067 21,48
2016 342 711 198 91 286 22 985 115 522 20 372 22,64
2015 1 721 1 091 134 78 297 28 478 109 721 18 508 21,81

          
2014 6 104 409 109 68 465 31 148 106 235 18 615 22,40
2013 5 985 1 770 140 85 004 15 423 108 322 19 682 23,15
2012 7 611 2 191 115 98 727 0 108 644 20 594 24,00

           
2011 7 292 2 439 91 91 750 0 101 572 18 637 23,44
2010 2 682 9 171 160 108 861 0 120 874 26 598 28,30
2009 2 860 992 127 97 063 0 101 042 16 510 20,56
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Skara Energi AB
556429-4303

FÖRSÄLJNING AV FJÄRRVÄRME 2009-2017
                    FÖRSÄLJNING

År MWh Tkr Medelpris Förlust
öre/kWh %

2009 80 304 43 196 53,79 20,5
2010 93 976 51 439 54,74 22,3
2011 79 526 43 412 54,59 21,7
2012 85 799 48 999 57,11 21,0
2013 85 013 50 415 59,30 21,5
2014 83 103 50 334 60,57 21,8
2015 84 861 52 335 61,67 22,7
2016 89 986 55 485 61,66 22,1
2017 88 768 54 780 61,71 22,4

     

     
     

 

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV DRICKSVATTEN 2012-2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017  

 
Inköp dricksvatten, 1000m3 1 931 2 083 1 854 1 692 1 844 1 885  
Inköpspris, kr/m3 2,50 3,00 3,50 3,6 3,7 3,8  
Total levererad mängd dricksvatten, 1000m3 1 931 2 083 1 854 1 692 1 844 1 885  

    
Försålt dricksvatten, 1000m3 1 497 1 497 1 541 1 544 1 523 1 617  
Förlust % 22 27 17 9 17 14  
Intäkter dricksvatten, tkr 11 878 12 504 14 114 14 635 14 703 14 882
Medelpris, kr/m3 7,93 8,3 9,1 9,4 9,6 9,2

OMHÄNDERTAGANDE AV AVLOPPSVATTEN 2012-2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017  

 
Mottagen mängd avloppsvatten, 1000m3 2 709 2 302 2 445 2 394 2 239 2 166  
Debiterad mängd avloppsvatten, 1000m3 1 464 1 465 1 482 1 424 1 373 1 310  
Inläckage % 46 36 39 40 39 39  
Intäkter debitering avloppsvatten, tkr 20 324 21 010 21 248 21 333 20 950 19 926  
Medelpris, kr/m3 13,88 14,34 14,34 14,98 15,25 15,2  

   
Utsläpp till Dofsan, fosfor ton/år 0,69 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Utsläpp till Dofsan, kväve ton/år  44 43 42 30 36 22
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Skara Energi AB
532 88 Skara

www.skaraenergi.se


