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VD har ordet 
De fokusområden vi har arbetat med under 
2020 är projektet ”Tidaholms bästa 
arbetsplats” för vår personal, samt hållbarhet, 
driftsäkerhet och att bibehålla våra 
elnätspriser. 

Under året har hela vårt arbete kring strategi 
och målarbetet förfinats och majoriteten av 
våra mål är numera mätbara och väsentligt 
tydligare. 

Detta har gett oss en tydligare bild av hur och 
åt vilket håll verksamheten ska utvecklas och 
är grunden i vår handlingsplan och nya 
styrkort för 2020 och 2021. 

Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser 
har vi lyckats med, priserna har varit 
oförändrade under 2020. 

Temperaturen under 2020 har varit ca 87% av 
ett normalt år enligt SMHI, detta påverkar oss 
givetvis en hel del. Det som är glädjande är att 
elnätet ändå ger ett mycket bra resultat. Tack 
vare ett mycket gott arbete som hela 
koncernen är delaktiga i, mycket bra jobbat! 

Målet kring vår driftsäkerhet har under året 
utsattas för stora utmaningar med flera 
störningar på överliggande elnät. Vi har 
samtidigt haft problem med olika nätdelar 
under året. Vår målsättning var 99,7% 
leveranssäkerhet, utfallet blev 98,2%, vi 
kommer under kommande år intensifiera 
arbetet kring detta för att nå våra mål och ha 
en hög leveranssäkerhet. 

Under året har vi anslutit två större 
vindkraftsverk vid Orreholmen. Under 
sommaren driftsatte vi vindkraftsverken och 
de kommer att producera stora mängder 
förnyelsebar energi i vårt elnät. 

En stor optimism råder just nu inför framtiden 
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med 
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela 
bolaget. 

Framtidsspaning 
Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och 
möjligheter som kommer att utveckla våra 
bolag och vår personal. 

De större projekten som ligger i en nära 
framtid är att digitalisera vårt elnät samt att 
fortsätta vårt arbete med vädersäkring. Vi 
kommer under året montera 
elkvalitétsutrustning i elnätet. Vi kommer att 
utöka övervakningsutrustningen för att 
minimera driftstörningar och samtidigt ha en 
bättre kontroll på kvalitén i elnätet. 

Vi kommer även i fortsättningen arbeta enligt 
Vår vision med att ”utveckla Tidaholmsbygden 
och gör den hållbar och attraktiv”. Arbetet 
med att utveckla infrastrukturen såväl 
stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation 
och utveckla den befintliga verksamheten. 

 

Tack! 
Jag vill passa på att tacka alla medarbetare 
och styrelsen för ett väl genomfört år. Det har 
varit många utmaningar och möjligheter och 
stora förändringar, men resultatet av vårt 
arbete utvecklar våra verksamheter och driver 
hela koncernen framåt, stort tack för allt gott 
arbete! 

Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer 
och samarbetspartners för förtroendet ni gett 
oss under året. Min förhoppning är att vi i 
även i fortsättningen skall ha ett bra 
samarbete och fortsätta bidra till en bättre 
miljö och ett hållbart Tidaholm. 

 
Mattias Andersson, VD 

Assently: d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3e



Tidaholms Elnät AB 
Org nr 556004-3332 

3 

 

 

 
Årsredovisning 
Förvaltningsberättelse - Allmänt om 
verksamheten 
Tidaholms Elnät har uppdraget av Tidaholms 
kommun att driva eldistribution. År 2020 var 
bolagets 20:e verksamhetsår. 

 
Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till 
100 % av Tidaholms Energi AB. 

 
Vision - koncernen Tidaholms Energi 
Tidaholms Energi AB utvecklar 
Tidaholmsbygden och gör den hållbar och 
attraktiv. 

 
Affärsidé - koncernen Tidaholms energi 
Genom skräddarsydda, prisvärda erbjudanden 
för såväl infrastruktur, tjänster och lösningar 
för el, fjärrvärme som för IT-kommunikation 
och bostäder, bidrar vi till att göra det 
attraktivt att leva, bo och verka i Tidaholms 
kommun. Vi bygger vår framgång genom 
närhet, omtanke och kvalitet. 

 

 
Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser 
har vi lyckats med, elnätspriserna har varit 
oförändrade under 2020. 

 
Under året har vi haft en driftsäkerhet på 
98,2%! Vi har haft 0,37 driftstörningar per 
kund under året i elnätet. Orsaken till 
driftstörningar har varit flera avbrott på 
överliggande nät som drabbar samtliga våra 
kunder, vi råder inte över denna typ av 
driftstörningar. Vi har även haft driftstörningar 
i vårt eget nät och merparten är 
väderrelaterade. 

 
Energiomsättningen blev totalt 120 GWh och 
förlustenergin uppgick till 5,5 GWh. Inom vårt 
nätområde producerades 68 GWh 
lokalproducerad el. 

 
Under året har vi anslutit 33 st nya 
elnätskunder. Vi har även anslutit 12 st nya 
microproduktionsanläggningar, 1 större 
solcellspark och två vindkraftsverk. Vi har ökat 
på den lokala och förnyelsebara produktionen 
i vårt nätområde med ca 10.000.000 kWh per 
år. 

 
Priset för elleveranser i Tidaholm var 
oförändrat under 2020. Detta medförde 
placeringen 30 av 290 i Nils Holgersson 
undersökningen för 2020. Vår plats från 
föregående år var 45. Vi är nära vårt mål mot 
vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre. 

 
Under året har vi investerat 12 MSEK. Anslutit 
vindkraft i området samt fortsatt arbetet med 
nya Rosenbergsområdets elnät. I övrigt består 
investeringarnas främst av att vi har ersatt 
luftledningar med jordkabel. Arbetet med att 
förbättra vår driftsäkerhet pågår kontinuerligt. 

 
Personal 
Tidaholms Elnät har ingen anställd personal, 
tjänster köps av Tidaholms Energi AB. 

 
Miljöpåverkan 
Tidaholms Elnät AB bedriver ingen verksamhet 
som kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 41 398 42 434 41 231 39 789 
Rörelsemarginal % 20 28 20 24 
Balansomslutning 186 881 189 032 153 141 171 050 
Soliditet % 
Definitioner: se not 

34 31 31 24 
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Viktiga förhållanden 
Vårt förhållande med vår ägare Tidaholms 
kommun är ett ytterst viktigt förhållande som 
förbättras kontinuerligt med en ökad dialog 
och samsyn gällande utvecklingen av såväl 
bolaget som Tidaholms kommun i stort. 

 
Arbetet i föreningen Vår Energi är ytterligare 
ett viktigt förhållande där samverkan sker i 
många frågor såsom elmätarprojektet, 
arbetsmiljöarbetet, materialupphandling och 
inte minst erfarenhetsutbytet bland vår 
personal. 

 
Förväntad framtida utveckling 
I vårt nätområde sker en större utbyggnad av 
vindkraft främst i trakten runt Velinga. 
Projektet Velinga kommer att färdigställas 
under 2021, det är en stor investering för vår 
del. 
Vi ser ljust på framtiden med många 
spännande utmaningar som ligger framför oss. 
Vår vision kommer även i fortsättning ”att 
vara en drivkraft för att göra Tidaholmsbygden 
mer attraktiv”. Arbetet med att utveckla vår 
infrastruktur fortskrider. 

 
Vårt ändamål och befogenhet under 
året 
Vi har under året uppfyllt de fastställda 
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt 
bolagsordningen. 

 
Verksamheten har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna som har angetts i 
bolagsordningen. 

 
Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en 
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen 
som för VD som för övrig personal. Under året 
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra 
sätt. 

 
Vårt ekonomimål i ägardirektivet är 15% 
soliditet och resultatet för 2020 är 34% för 
bolaget. 

 
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och 
vårt mål ät att överträffa våra ägardirektiv. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut 
Vi har flera investeringsprojekt som kommer 
att löpa under 2021. Vi prioriterar 
digitalisering av elnätet samt vädersäkring av 
luftledningsnätet. 

 
Under 2021 kommer vi fortsätta arbete med 
att byta ut alla elmätare, projektet skall vara 
färdigställt till 2024. Arbetet påbörjades under 
2019 och fortlöpa till 2024. Arbetet kommer 
att kräva en stor insats såväl med personal 
som med inköp av elmätare. 

Assently: d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3e



Tidaholms Elnät AB 

Org nr 556004-3332 

5 

 

 

 
 
 
 
 
 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 431 706 kr, disponeras enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   1 431  

Summa   1 431  
 
 

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

Eget kapital  

2019-12-31  Bundet eget kapita  Fritt eget kapital  

 Aktiekapital 
Nyemission 

under reg 

Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond 
Övr bundna 

fonder 

Över-  Fond för Bal.res. 
kursfond verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
5 000 

 
– 

 
20 

 
– – 1 431 

 
6 451 

Justerad IB 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 
Årets resultat    – – 

Vid årets utgång 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 

2020-12-31  Bundet eget kapita  Fritt eget kapital  

 Aktiekapital, 
Nyemission 

under reg 

Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond 
Övr bundna 

fonder 

Över-  Fond för Bal.res. 
kursfond verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
5 000 

 
– 

 
20 

 
– – 1 431 

 
6 451 

Justerad IB 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 
Årets resultat    – – 

Vid årets utgång 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 
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Resultaträkning  

Belopp i tkr Not 2020 2019 
 
Nettoomsättning 

 
2 

 
41 398 

 
42 434 

Övriga rörelseintäkter 3   6 273    324  
  47 671 42 758 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-13 650 

 
-9 022 

Övriga externa kostnader  -20 347 -16 823 
Av- och nedskrivningar av materiella    
anläggningstillgångar    -5 552    -5 195  
Rörelseresultat  8 122 11 718 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter  – – 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5   -435    -500  
Resultat efter finansiella poster  7 687 11 218 

Bokslutsdispositioner    

Bokslutsdispositioner, övriga    -7 687    -11 218  
Resultat före skatt  – – 

Skatt på årets resultat    –    –  
Årets resultat  0 0 

Assently: d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3e



Tidaholms Elnät AB 

Org nr 556004-3332 

Balansräkning 

7 

 

 

 

Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 166 253  131 755 
Inventarier, verktyg och installationer 7 –  – 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 
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  3 612  

  
  32 146  

  169 865  163 901 
Summa anläggningstillgångar  169 865  163 901 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter    1 087     663  
  1 087  663 
Kortfristiga fordringar     
Fordringar hos koncernföretag  15 529  24 070 
Aktuell skattefordran  350  350 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    50     48  
  15 929  24 468 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    –     –  
  –  – 
Summa omsättningstillgångar  17 016  25 131 

SUMMA TILLGÅNGAR  186 881  189 032 

Assently: d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3e



Tidaholms Elnät AB 

Org nr 556004-3332 

Balansräkning 

8 

 

 

 

Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

  
5 000 

  
5 000 

Reservfond    20     20  
  5 020  5 020 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

  
1 431 

  
1 431 

Årets resultat    0     0  
  1 431  1 431 
  6 451  6 451 
Obeskattade reserver 
Ackumulerade överavskrivningar 

  
  70 865  

  
  63 177  

  70 865  63 177 
Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 
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  40 200  

  
  41 800  

  40 200  41 800 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  
3 997 

  
3 200 

Skuld till Tidaholms kommun 
Aktuell skatteskuld 
Övriga skulder 

 10 749 
–      

11 377 

 23 950 
–      

11 067 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    43 242     39 387  
  69 365  77 604 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  186 881  189 032 
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Noter 
Belopp i tkr om inget annat anges 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

 
Från och med 1 januari 2018 redovisar Tidaholms Elnät AB i egenskap av nätinnehavare energiskatt 
på överförd el. 

 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, bolagets anläggningar, har skillnaden i förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i   
komponenter vilka skrivs av separat.  

 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 

 
 

Nyttjandeperiod 
Eldistributionsanläggningar 40 år 
Eldistributionsanläggningar, elektronik 15 år 
Kundkommunikation/Elmätare 10 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 
 

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 
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Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

 
Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas  
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla  
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

 
Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse 
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas 
varje balansdag. 
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Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 

bekräftas av 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. 

 
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden 
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

 
 

Redovisning av anslutningsavgifter 
Intäkter gällande anslutningsavgifter för nybyggnation av vindkraftsparker i Anneberg, Velinga och 
Orreholmen har periodiseras. Detta får påverkan i bokslutet då intäkten kommer att fördelas över 20 år 
vilket motsvarar förväntad livslängd på vindkraftsverken. 

Assently: d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3e



Tidaholms Elnät AB 

Org nr 556004-3332 

12 

 

 

 
 
 
 
 

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 
 

 2020 2019 
Nettoomsättning per rörelsegren   

Intäkter elnät, högspänning 6 847 6 796 
Intäkter elnät, lågspänning 28 991 28 753 
Intäkter elnät, effekt 5 173 5 209 
Myndighetsavgifter m.m.   387    1 676  
 
Nettoomsättning per geografisk marknad 

41 398 42 434 

Sverige   41 398    42 434  
 41 398 42 434 

 
Not 3 Övriga rörelseintäkter 
 2020 2019 
Försäljning av skrot och övriga rörelseintäkter   6 273    324  
 6 273 324 

 
 

Not 4 Personal 
 

Medelantalet anställda 
2020 2019 

 

 

  – –  
Totalt – – 
Företaget saknar anställda. 

 
 
 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

 2020 2019 

 
Räntekostnader, koncernföretag 

 
-429 

 
-443 

Räntekostnader, övriga   -6    -57  
 -435 -500 
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Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 

 2020-12-31 2019-12-31 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

185 257 

 
 

171 726 
Omklassificeringar   40 050    13 531  
Vid årets slut 225 307 185 257 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-53 502 

 
-48 308 

Årets avskrivning   -5 552    -5 194  
Vid årets slut -59 054 -53 502 

Redovisat värde vid årets slut 166 253 131 755 
 

Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar består framförallt av distributionsanläggningar för 
överföring av elektrisk ström. 

 
 
 

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 
 

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

  46  

 
 

  46  
Vid årets slut 46 46 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
  -46  

 
  -46  

Vid årets slut -46 -46 

Redovisat värde vid årets slut – – 

 
Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar 

  

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Vid årets början 

 
32 146 

 
22 443 

Omklassificeringar -40 050 -13 531 
Investeringar   11 516    23 234  
Redovisat värde vid årets slut 3 612 32 146 
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Not 9 Långfristiga skulder 
 2020-12-31 2019-12-31 
 
Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen 

 
8 000 

 
8 000 

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen   32 200    33 800  
Summa 40 200 41 800 

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
  

Ställda säkerheter Inga Inga 
För egna skulder och avsättningar   

Eventualförpliktelser 
Inga 

  

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut   

Vi har flera investeringsprojekt som kommer att löpa under 2020. Vi prioriterar digitalisering av elnätet 
samt vädersäkring av luftledningsnätet. 

Under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet med att byta samtliga elmätare. Detta skall vara färdigställt år 
2024. Projektet kommer att kräva en stor insats av personalen samt medföra en stor investeringskostnad. 

 
Not 12 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm. 
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som bolaget ingår i. 

 
 

Samtliga bolag inom koncernen ägs till 100% av Tidaholms kommun. 
 

Not 13 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar 

 
Not 14 Disposition av vinst eller förlust 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 431 706 kr, disponeras enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   1 431  

Summa   1 431  
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tidaholms Elnät AB, org.nr 556004-3332

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tidaholms Elnät AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Tidaholms Elnät ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och

av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Tidaholms Elnät AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

Tidaholms Elnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

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

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidan 2. Det är styrelsen

och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med

bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan

och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i

övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i

det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 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 förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift

tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse

som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
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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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för Tidaholms Elnät AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tidaholms Elnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 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 kapital,

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 angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 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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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Skövde den 31 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Björn Andersson

Auktoriserad revisor
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Case Audit Log
2021-03-29 12:40:52 Case sent by Linda Göransson


Title: Årsredovisning 2021 TENAB


Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 TENAB e-sign.pdf:
dddb0f71af6369d1da0cf801d0b2f6ac4c3dec58f27288b3f317d3ae4e4a77be5a3ec85fd13bddec1b3e4f53e9541b
2d94cb11af37d49210e762b507bc2fe141


2021-03-29 12:41:18 Case request opened by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2021-03-29 12:41:22 Case reviewed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-29 12:41:40 Case signed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-03-29 13:46:13 Case reviewed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-29 13:46:55 Case signed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-03-30 06:08:24 Case reviewed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 06:13:24 Case signed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent:


2021-03-30 06:22:55 Case request opened by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)


2021-03-30 06:23:03 Case reviewed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.3 Safari/605.1.15


2021-03-30 06:23:45 Case signed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent:


2021-03-30 10:03:43 Case reviewed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0


2021-03-30 10:05:08 Case signed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent:


2021-03-30 12:39:08 Case request opened by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 66.102.9.85


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-30 12:39:17 Case reviewed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-30 12:40:01 Case signed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent:
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2021-03-30 12:41:18 Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0; Microsoft Outlook
15.0.5267; ms-office; MSOffice 15)


2021-03-30 12:41:35 Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36


2021-03-30 12:42:23 Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-03-30 13:07:12 Case reviewed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 13:07:29 Case signed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent:


2021-03-31 09:49:06 Case request opened by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931
(BankID)
IP: 66.249.93.51


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-31 09:49:07 Case reviewed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-31 09:49:38 Case signed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2021-03-31 09:49:38 All parties have signed, certificate generated
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-3110:13:36
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:38:47
                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:39:04
                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:39:04
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1746829/54481c8b1e320582a490e2caa143a33ee798328f/?asset=verification.pdf



