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Granskningsrapport för år 2019

Vi - Thomas Gustafsson och Jürgen Urbas- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmannarevisorer i Borås Elnät AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor
i min granskning.
Jag bedömer att Borås Elnät AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Den interna
kontrollen bör dock utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Elnät AB 2019.
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Till styrelsen för Borås Elnät AB

Granskningsredogörelse för år 2019
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Revisionskontoret i Borås har biträtt lekmannarevisorerna vid granskning av bolaget och upprättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör
en rapportering av väsentliga iakttagelser (avvikelserapportering) och bedömningar avseende den
genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den granskningsrapport
som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredovisning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning
av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar som
berör bolaget.
Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms.

Väsentliga iakttagelser
Borås Elnät AB har rekryterat en ny VD som tillträdde i februari 2019.
Bolagets projekt 2031 som avser en expandering av elnätet och nedläggning av en ny 130 kV-kabel
runt Borås har bedrivits under flera år. Planen är att skapa en helt ny elnätstruktur med flertalet
nya ledningstråk och mottagningsstationer. Projektet är ett flerårigt investeringsprojekt och en
av bolagets största investeringar någonsin.
Under 2019 har bolaget färdigställt ett nytt datacenter och serverhall i Viared.
Utbyggnaden av stadsnätet för bredband fortskrider. Bolaget har under tidigare år haft höga
intäkter inom affärsområdet i och med anslutningsavgifter. Bolaget under året genomfört en
satsning mot företag och bostadsrättsföreningar. Affärsområdet har under året sålt mer och större
tjänster än förväntat jämfört med bolagets prognoser.
En ny marknadsmodell för eldistribution ska implementeras i Sverige. Implementeringen har
blivit fördröjt från nationell nivå och det nya förslaget är att förändringen ska genomföras till
2023. Modellen innebär att kunden endast ska ha en leverantörkontakt, med elhandlaren. Den
nya modellen kommer påverka hela branschen och innebära att bolaget kommer ha betydligt
mindre kundkontakt när det gäller frågor som berör eldistribution. Förändringen kommer i
förlängningen innebära att bolaget behöver avveckla en del av nuvarande kundservice- och
faktureringstjänst. Samtidigt kommer kundadministrativa arbetsuppgifter, exempelvis informationsservice åt elhandlare att behöva nyskapas.
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Ekonomi
Bolagets ekonomiska resultat för 2019 är ett överskott om 43,5 mnkr (budget 41,1 mnkr) efter
finansiella poster. Kommunfullmäktige fastställde ett resultatkrav för året på 4 % avkastning på
totalt kapital och ett utdelningskrav till ägaren om 45 mnkr. Bolaget har därutöver ett finansiellt
mål från Kommunfullmäktige om en soliditet på 20-25%. Bolaget redovisar 3,7 % avkastning
på totalt kapital för året och en soliditet om 23,4 %.
Bolaget har under året genomfört en engångsnedskrivning om affärsområde Stadsnäts anläggningstillgångar i form av optofibernät om 25 mnkr. Bolaget har under året löst upp tidigare ackumulerade överavskrivningar till ett värde av c:a 15 mnkr i syfte att hantera engångsnedskrivningen
av optofibernätet. Bolaget lämnar sammantaget ett koncernbidrag till ägaren om 58,6 mnkr.
Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges resultatkrav. Bolaget uppnår däremot
Kommunfullmäktiges utdelningskrav och finansiella mål.
I september 2019 erhöll bolaget Energimarknadsinspektionens beslut om sänkta intäktsramar.
Intäktsramarna regleras i fyraårsperioder och beslutet som kommit gäller perioden 2020-2023.
Ramen bolaget fick var 712 mnkr. Det innebär att ramen hamnade betydligt under tidigare nivå
(2016-2019 låg intäktsramen på 845 mnkr). Den sänkta intäktsramen kommer påverka bolaget i
hög grad i och med sänkta intäkter för eldistribution. I branschen har en stor fråga varit i vilken
omfattning eldistributörer får föra över outnyttjat intäktsutrymme till den nya perioden. Under
hösten har bolaget fått besked från branschorganisationen och berörda departement om att de
får föra över c:a 83 mnkr till den nya regleringsperioden vilket mildrar effekterna för bolaget i
viss utsträckning.
Beskedet avseende outnyttjat intäktsutrymme föranledde att styrelsen 18 november 2019 fattade
beslut om en reviderad budget och verksamhetsplan för 2020. Dock har det förhandlade förslaget inte ännu vunnit laga kraft vilket medför en viss riskexponering och osäkerhet för bolagets
möjlighet till framtida intäkter.
Ägaren har uppmärksammat att bolaget saknar ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden, vilket enligt ägardirektivet ska finnas med i bolagets budget. Bolaget har
åtgärdat detta under året i verksamhetsplan och budget för 2020.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av
den interna kontrollen.
Planen för intern kontroll omfattade 24 kontrollmoment, riskanalysen identifierade 76 risker.
Utöver den interna kontrollplanen resulterade riskanalysen i sammantaget 17 specifika bevakningspunkter med kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment och bevakningspunkter kommer
att avrapporteras till styrelsen den 27 februari 2020. Styrelsen har inte genomfört någon egen
riskanalys för 2019. Bolaget kommer under våren 2020 starta upp en ny process kring arbetet
med intern kontroll där styrelsen är mer aktiv i arbetet med bl.a. riskanalys.

Bevakningsområden
Lekmannarevisorn har under året särskilt bevakat investeringsprojekt 2031, ny marknadsmodell
för eldistribution och intäktsramarna 2020-2023.
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Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts någon fördjupad granskning riktad mot bolaget under året.
Föregående års granskning
Bolaget har fortfarande ett pågående ärende i Borås Stads tvistelösningsfunktion. Frågan avser
prissättning för asfaltsåterställning som Tekniska förvaltningen tagit fram gällande grävda schakt
för kabel- och fibernedläggning. Tvisten är ännu olöst.
BEDÖMNING
Borås Elnät AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten som anges i
bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges resultatkrav. Bolaget uppnår
däremot Kommunfullmäktiges utdelningskrav och finansiella mål.
Bedömningen är att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med det kommunala ändamålet
och den kommunala kompetensen. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men med
ett identifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen
genomför en egen riskanalys.
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