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KORT OM WEXNET
Vår affärsidé bygger på att genom småländsk klurighet och en
öppen fiberinfrastruktur skapa samhällsnytta till företag och hushåll
i regionen. Genom ett nära samarbete med kunder, entreprenörer
och leverantörer skapar Wexnet en lönsam och kostnadseffektiv
öppen fiberinfrastruktur i regionen. Vår vision är att vår öppna
fiberinfrastruktur skapar samhällsnytta för alla.
Utbyggnaden av ett öppet stadsnät i Växjö
påbörjades redan 1995 och pågår kontinuerligt
sedan dess. Idag finns Wexnet både i större och
mindre orter samt i en stor del av landsbygden.
I vårt nät väljer kunden själv tjänster utifrån
sina önskemål och behov. Fri konkurrens råder
mellan de leverantörer som finns i Wexnets
nät vilket leder till bättre service, lägre priser

och ett ständigt förbättrat utbud. Den 1 maj
2013 bildades Wexnet AB och bolaget äger
bredbandsinfrastruktur i de fyra kommunerna
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Under
2019 har anslutningstakten varit fortsatt hög,
och vid slutet av året fanns närmare 36 000
anslutningar i nätet.

TILLSAMMANS UTVECKLAR VI WEXNET
2013 bildade Växjö Energi, Alvesta Elnät, Tingsryds Energi och Lessebo Fastigheter ett
gemensamt regionalt bolag – Wexnet AB. Genom vår öppna fiberinfrastruktur skapas
samhällsnytta för företag och hushåll.
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VI SKAPAR DIGITAL
SAMHÄLLSNYTTA PÅ RIKTIGT
Ett snabbt och stabilt bredband är samhällskritisk infrastruktur. Det handlar
om livskvalitet, trygghet och affärsmöjligheter för såväl privatpersoner som
företag. Och det ligger i Wexnets uppdrag att ständigt möta de växande
behoven med nya möjligheter i vårt öppna stadsnät.
Idag är det tydligare än någonsin att vi i alla delar av samhället
måste utnyttja digitaliseringens förtjänster för att ge mer nytta
med mindre insats om vi ska trygga en hållbar utveckling och
tillväxt. Många nya möjligheter har skapats inom offentlig
service, näringsliv och i tjänsteutbudet för hushållen. Det kan
vara trygghetstjänster i vården eller digitala läromedel i skolan,
IoT-lösningar för företag och smarta hem. Gemensamt är att vi
på Wexnet ger förutsättningarna för våra kunder att realisera
dessa nya möjligheter genom att tillhandahålla stabilt bredband
med hög hastighet, bra kapacitet och stor täckningsgrad.

En viktig milstolpe
När det gäller utbyggnaden av fibernätet ligger vi i framkant.
De nationella målen satta av regeringen säger att 95 procent av
hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband på minst
100 Mbit/s under 2020. Vi har under 2019 uppnått 95 procent
bredbandstäckning i Växjö kommun – en viktig milstolpe!
Vi arbetar intensivt med fortsatt bredbandsutbyggnad i hela
vårt verksamhetsområde, Wexnets fyra ägarkommuner.
Under 2020 kommer vi att säkerställa 95 procent bredbandstäckning i snitt (tillgång eller omedelbar närhet till) för hela
verksamhetsområdet. Till år 2025 är målet 98 procent med en
hastighet på minst 1 000 Mbit/s. Det är som en uppgradering
från enfilig landsväg till tiofilig motorväg. Och det kommer att
behövas! Därför utvecklade vi 2018 förmågan i vårt bredbandsnät så att vi redan nu kan erbjuda alla våra kunder en bredbandshastighet på 1 000 Mbit/s. Nu satsar vi hårt för att nå
utbyggnadsmålen 2025 och de kvarvarande två, tre procenten.

Användarna i fokus
Ett väl utbyggt öppet bredbandsnät är en viktig grundförutsättning.
Tillgång till snabbt och säkert bredband och internet har blivit
en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och fullvärdigt kunna ta del i samhället.
Men ett lika viktigt nästa steg är att se till att utbyggnaden kommer
till nytta för användarna med ett ännu bredare tjänsteutbud,
med ännu bättre priser och av högsta kvalitet. Därför har Wexnet
tillsammans med nio andra stora kommunägda stadsnät i södra
Sverige tagit initiativ till att formera ett gemensamt bolag.
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Syftet är att utveckla bättre interregionala förbindelser och
tillhandahålla prisvärda och välfungerande uppkopplingar.
Detta kommer i sin tur att bidra till ett ännu vassare utbud av
digitala tjänster och produkter.

Nya, innovativa möjligheter
De senaste årens snabba utveckling av vårt bredbandsnät har
nu gjort det möjligt att på allvar börja dra nytta av flera tekniska
framsteg som länge varit på gång. Internet of Things, IoT, eller
Sakernas Internet är ett exempel där det kommer att hända
mycket framöver. Mätpunkter som tidigare kostade flera tiotusen
kronor att realisera kan nu genom nya trådlösa, energisnåla
sensorer förverkligas till en kostnad på några hundralappar.
Vi på Wexnet var med och formerade ett samarbete mellan
stadsnät i landet redan 2017, Stadshubbsalliansen, och har
jobbat intensivt med kvalitetssäkring gällande räckvidd, rörelsemätning, sensorer med mera. Som en förlängning på vårt
bredbandsnät erbjuder vi sedan ett drygt år en kvalitetssäkrad
plattform för IoT-lösningar för företag och offentlig förvaltning.
Ett smart sensornät som via bredbandskopplade mottagare, så
kallade gateways, kan samla in signaler från hundratusentals
sensorer. Trygghetslarm, uppkopplade sopkärl, lägenheter med
fuktlarm, smarta parkeringar, närvarosensorer och temperaturmätning. Möjligheterna är obegränsade.

Redo för 5G-utrullningen
En annan viktig uppgift som ligger framför oss är utrullningen
av 5G-nätet. Den ska vi vara med och möjliggöra. För att kunna
nyttja 5G-tekniken till fullo krävs fibernät i toppklass, som
vi bygger vidare på för att inte hamna på efterkälken. Jag är
övertygad om att Wexnet kommer att fortsätta leda den här
utvecklingen i regionen – en framgångsfaktor för framtiden.
Med 5G-tekniken kan vi på allvar ta vara på utvecklingen kring
förarlösa fordon, operationer på distans, interaktiva utbildningar
och workshops med de bästa i världen och mer.
Med vårt öppna nät, vår kompetens och vårt engagemang ger
vi alla våra användare de förutsättningar som krävs för att dra
nytta av digitaliseringens möjligheter.
Erik Tellgren – Vd, Wexnet

WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2019

| 5

VIKTIGA HÄNDELSE
Wexnet lanserar smart sensornät
Redan 2017 var Wexnet med och formerade Stadshubbsalliansen för att lokalt erbjuda en plattform för IoT-lösningar.
I början på 2019 lanserade Wexnet, som en av de första
lokala aktörerna i Sverige, ett öppet smart sensornät som
innebär att man kan koppla upp och hålla koll på exempelvis
livbojar, sopkärl, lägenheter eller parkeringsplatser i realtid.
Sensornätet är en möjliggörare för ett mer hållbart samhälle
där vi tillsammans med kunderna skapar nya lösningar.

Växjö Energi och Wexnet
erbjuder sommarkurs för tjejer
För åttonde året i rad erbjuder vi vår uppskattade
sommarkurs ”Energi för tjejer”. Kursen som är
kostnadsfri vänder sig till tjejer som gått ut årskurs
åtta. Syftet med veckan är att ge inblick i en
spännande framtidsbransch och väcka intresse
för en framtida karriär inom energi och teknik.
Under veckan varvas teori med praktik. Deltagarna
får bland annat programmera en robot, lära sig
mer om elsäkerhet och genomföra studiebesök
på både Linnéuniversitetet och det biobränsleeldade Sandviksverket.

Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att
utveckla smarta samhällsfunktioner
Wexnet kommer att delta i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet DIACCESS
och som kommer att ledas av Växjö kommun. Målet med projektet är att genom smart och hållbar digitalisering öka
livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare. I projektet kommer kommunala förvaltningar och
bolag att samarbeta med digitala innovatörer för att gemensamt utveckla digitala lösningar som möter samhällets
behov, förbättrar livskvaliteten och som samtidigt underlättar arbetsprocesser.
Redan identifierade behov är exempelvis smarta värmesystem i skolor och ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer bidrar till att skapa helt nya möjligheter.
Wexnet kommer primärt att ha två roller. Den ena blir att etablera en dataplattform som kan ses som hjärtat
i den smarta staden. Den andra blir en tjänst i det digitala labbet som både ska hjälpa till med att utveckla
digitala piloter/prototyper och arbeta med data.
Projektet startade den 1 september 2019 och har en budget på cirka 45 miljoner kronor.
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ER UNDER 2019
Mer kapacitet i stadsnätet
I dag använder vi nätet mer än någonsin och allt fler tjänster
och teknik kräver en riktigt bra uppkoppling för att fungera.
Vi streamar filmer, tittar på HD-tv, och spelar spel samtidigt.
Vi på Wexnet jobbar hela tiden med att öka kapaciteten i vårt
fibernät för att möta våra kunders behov av ökad bandbredd.
Under året har vi uppgraderat och moderniserat nätet
på flera områden.

Telia ny leverantör
av företagstjänster
i Wexnets nät
Nu kan även företag anslutna till
Wexnet ta del av Telias tjänster.
Det är ett viktigt tillskott i Wexnets
redan breda utbud av leverantörer
på företagssidan. Wexnet har sedan
tidigare kunnat erbjuda Telia som
leverantör till privatkunder.

95 procents bredbandstäckning i Växjö kommun
Under året har vi anslutit närmare 3 400
kunder och under hösten uppnår vi ett viktigt
ägarmål – 95 procent bredbandstillgång,
inklusive omedelbar närhet till bredband,
i Växjö kommun – en milstolpe!

Kundpanel och
kundnöjdhet
Flera större utbyggnadsprojekt
Under 2019 har flera stora utbyggnadsområden pågått.
Vi har bland annat färdigställt utbyggnaden av hela Tingsryd
tätort samt påbörjat utbyggnaden av hela Lessebo tätort.
Exempel på andra utbyggnadsområden under året är Gemla,
Hovmantorp, landsbygden runt Marklanda, landsbygden
runt Hollstorp samt Djuramåla.

Under året har vi startat upp vår kundpanel
där kunderna har möjlighet att påverka
och förändra vårt erbjudande. Genom att
lyssna på kundernas åsikter, behov och
önskemål kan vi utveckla vår verksamhet
och stärka våra kundrelationer. Att ha
nöjda kunder är viktigt för vår framgång
och vi mäter årligen vår kundnöjdhet.
2019 kunde vi se en stark förbättring på
kundnöjdheten för framför allt företagskunder. Vår kundnöjdhet för företagskunder steg med 11,4 enheter till
70,2. Motsvarande siffra för
privatkunderna var 70,3.
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Styrelsen och verkställande direktören för Wexnet AB, med organisationsnummer 556923-9444,
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Wexnet AB, organisationsnummer 556923-9444, med
säte i Växjö kommun, bildades 1 maj 2013 av Växjö, Alvesta,
Tingsryd och Lessebo kommuner som genom sina kommunala bolag överlåtit sina investeringar i infrastruktur
för bredbandsverksamhet.
Bolaget ägs till 76,83 procent av Växjö Energi AB (5561875203), som i sin tur är helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB (556602-4641), båda bolagen med säte i Växjö
kommun. De andra ägarbolagen är BIVA Bredband i Värend
AB (556646-9143) 10,32 procent, Tingsryd Energi AB
(556132-8013) 7,74 procent och Lessebo kommun
(212000-0613) 5,12 procent. Bolaget ingår i koncern-

redovisning som upprättas av Växjö Energi AB. Wexnet AB
ska vara en ledande aktör i regionen när det gäller infrastruktur för informationsöverföring. Wexnet erbjuder
IT-kommunikation i ett öppet nät genom en väl utbyggd
infrastruktur som gör regionen mer attraktiv att bo och
bedriva näringsverksamhet i. I det öppna nätet agerar
flera olika tjänsteleverantörer i syfte att öka valfriheten
och konkurrensen.
Bolaget ska vila på affärsmässiga och hållbara grunder.
Fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ska genomföras
så att synergieffekter uppnås såväl tekniskt som ekonomiskt för bolaget och för respektive ägare.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
NYCKELTAL

2019

2018

2017

2016

2015

176

153

139

118

101

36

34

17

14

11

595

527

470

403

371

Medelantal anställda

33

33

30

27

23

Avkastning på eget kapital (%)

16

19

12

12

11

Avkastning på totalt kapital (%)

8

8

6

6

6

Soliditet (%)

37

34

29

30

25

Investeringar

107

102

86

49

44

Belopp i mkr (om inget annat anges)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

För definitioner av nyckeltal, se Redovisningsprinciper.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Wexnet har kraftfullt fortsatt fiberutbyggnaden med stora
utbyggnadsområden i samtliga fyra ägarkommuner. Vi har
bland annat färdigställt utbyggnaden av hela Tingsryd
tätort samt påbörjat utbyggnaden av Lessebo tätort.
Exempel på andra utbyggnadsområden under året är
Gemla, Hovmantorp, landsbygden runt Marklanda,
landsbygden runt Hollstorp samt Djuramåla.
I mars lanserades tjänsten smart sensornät, som innebär
att Wexnet kan erbjuda sina kunder att koppla upp och
hålla koll på exempelvis livbojar, sopkärl, lägenheter eller
parkeringsplatser i realtid. Under året blev det också klart
att Wexnet deltar i EU-projektet DIACCESS som har som mål
att genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten
för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.
Under 2019 har vi även uppgraderat och moderniserat
nätet på flera områden, för att möta våra kunders behov av
ökad bandbredd.

Vi har även startat upp en kundpanel där vi genom att lyssna
på våra kunder kan utveckla vår verksamhet och stärka
våra kundrelationer. Vi har anslutit cirka 3 400 nya kunder
och vid årets slut fanns närmare 36 000 kundanslutningar
i nätet.

Förväntad framtida utveckling
Wexnet ska bibehålla och utveckla ett bra samarbete med
respektive ägarkommun och de allmännyttiga bolagen. De
är samtidigt idag några av bolagets viktigaste kunder. Det
öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna för att skapa
en stark utveckling både ekonomiskt och utbyggnadsmässigt.
Täckningsgrad avseende tillgång till snabbt bredband, på
1000 Mbit/s, planeras för mer än 95 procent. Tillgänglighetsmål, SLA, förväntas nå över 99,98 procent 2020.

Icke-finansiella upplysningar
Inom mångfaldsarbetet arbetar vi aktivt med jämställdhetsfrågorna. Detta beaktas både på kort och på lång sikt.

Förändring av eget kapital (tkr)

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

10 000

63 558

32 873

30

106 461

30

-30

0

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Erhållna aktieägartillskott

15 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

10 000

63 558

47 903

15 000
26

26

26

121 487

Ovillkorade aktieägartillskott på 15 000 tkr har erhållits 2018 och 2019, 3 000 tkr erhölls 2017 och 15 000 tkr erhölls 2016.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

47 903 602

överkursfond

63 557 830

årets vinst

25 619
111 487 052

disponeras så att i ny räkning överföres

111 487 052

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

176 066

153 362

2 273

2 388

3 329

666

181 668

156 416

4, 5

-70 634

-54 662

6

-25 012

-22 599

-40 338

-35 334

-13

-50

-135 997

-112 645

45 671

43 771

69

36

-9 729

-10 257

-9 660

-10 221

36 011

33 550

-35 900

-33 500

111

50

-85

-20

26

30

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

7

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

8

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan, maskiner och inventarier
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Byggnader och mark

10

4 745

4 522

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

466 575

417 405

Inventarier, verktyg och installationer

12

1 243

1 670

Pågående nyanläggningar

13

78 529

62 342

551 092

485 939

156

146

146

458

302

604

551 394

486 543

4 498

4 108

24 416

22 774

Fordringar hos koncernföretag

1 092

312

Övriga fordringar

1 921

2 984

11 542

10 158

38 971

36 228

1

1

43 470

40 337

594 864

526 880

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

14

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

15

WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2019
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Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

10 000

10 000

10 000

10 000

Överkursfond

63 558

63 558

Balanserat resultat

47 904

32 874

26

30

111 488

96 462

121 488

106 462

125 967

90 067

125 967

90 067

209 303

209 303

89 384

64 757

298 687

274 060

Leverantörsskulder

16 266

25 028

Skulder till koncernföretag

11 640

12 090

80

1

5 149

3 367

15 587

15 805

48 722

56 291

594 864

526 880

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

16, 17

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anläggningar, maskiner och inventarier

Långfristiga skulder

18, 19

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Resultat efter finansiella poster

21

36 011

33 550

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

22

40 303

35 324

-17

-149

76 297

68 725

-391

1 067

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-2 431

9 105

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-7 646

-7 858

Kassaflöde från den löpande verksamheten

65 829

71 039

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-105 750

-102 079

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

294

59

-105 456

-102 020

24 627

-24 019

0

40 000

Erhållna aktieägartillskott

15 000

15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

39 627

30 981

0

0

Likvida medel vid årets början

1

1

Likvida medel vid årets slut

1

1

Belopp i tkr
Den löpande verksamheten

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring checkräkningskredit
Upptagna lån

Årets kassaflöde
Likvida medel
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges

Nyttjandeperiod
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.

Byggnader och markanläggningar 		

20–25 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 		
-aktiv utrustning (5 år), teknisk utrustning (15 år),
distributionsnät (25 år)

5–25 år

Inventarier, verktyg och installationer 		

3–10 år

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.

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.

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när företaget har
överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade
med varornas ägande till köparen.
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt
i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast
pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från
färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).
Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet)
i BFNAR 2012:1.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig
del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till
mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller
reglerats. Detsamma gäller de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången.
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

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.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

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.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

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.
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Värdering av finansiella skulder
Lång- och kortfristiga finansiella skulder redovisas till
anskaffningsvärde.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten
som överensstämmer med företagets mål för riskhantering.
Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket
effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats
samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till
kursen vid anskaffningstillfället. Valutakursdifferenser som
uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.
Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella
leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka
de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i
allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt
leasingavtal.
Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal, inklusive förhöjd
förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som
försäkring och underhåll, redovisas som en kostnad linjärt
över leasingperioden.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet
beräknas enligt vägda genomsnittspriser. 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.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för vilka pensionspremier som betalas redovisas som
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i
resultaträkningen.
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget
uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om
bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.
Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen
genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.
Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Totala tillgångar
Medelantal anställda
Omräknat till antal heltidsarbetande
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
balansomslutningen.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper,
baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och
antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under
rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och
skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk
för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och
skulder under nästa räkenskapsår.

WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2019

| 15

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2019

2018

33 185

37 995

121 195

100 856

21 686

14 511

176 066

153 362

Nettoomsättningen per rörelsegren
Anslutningsavgifter
Nätavgifter
Övrigt

Not 3 Offentliga bidrag
Bidrag har erhållits från EU inom Readyprojektet med 3 100 tkr (597 tkr)
och inom Diaccess med 101 tkr (0 tkr)

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 767 tkr (730 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

2019

2018

509

490

1 019

1 504

1 528

1 994

Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta
inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
KPMG AB

2019

2018

-21

37

0

9

-21

46

PwC

44

0

Revisionsuppdrag

44

0

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2018 års kostnader var övervärderade och rättades år 2019.
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Not 6 Anställda och personalkostnader
2019

2018

4

5

29

28

33

33

185

166

17 000

15 406

17 185

15 572

5

5

Pensionskostnader för övriga anställda

1 615

1 357

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

5 730

5 218

7 350

6 580

24 535

22 152

2019

2018

Andel kvinnor i styrelsen

14 %

37 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

33 %

43 %

2019

2018

32 %

37 %

3%

2%

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader till styrelse

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 871 tkr
(823 tkr) andra ledande befattningshavare än styrelse och VD.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen

Bolaget är ett dotterföretag till Växjö Energi AB, org nr 556187-5203, som är ett helägt
dotterföretag till Växjö Kommunföretag AB, org nr 556602-4641. Båda har sitt säte
i Växjö kommun. Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 % av Växjö kommun, org nr 212000-0662.
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2019

2018

Räntekostnader till koncernföretag

-7 399

-7 695

Räntekostnader till övriga ägare

-2 058

-2 288

-238

-263

-34

-11

-9 729

-10 257

2019

2018

Aktuell skatt

-52

-47

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-33

27

Totalt redovisad skatt

-85

-20

Övriga räntekostnader
Valutakursdifferens

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

2019
Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats

2018
Belopp

Procent

111

Belopp
50

21,4

-24

22,0

-11

2,9

-3

10,4

-5

Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler

39,6

-44

6,4

-3

Redovisad effektiv skatt

64,0

-71

38,9

-20

Ej avdragsgilla kostnader
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Not 10 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar

2019-12-31

2018-12-31

6 225

6 814

589

-37

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-552
6 814

6 225

-1 703

-1 318

-366

-385

-2 069

-1 703

4 745

4 522

169

169

169

169

2019-12-31

2018-12-31

565 555

482 847

50 433

55 390

0

-131

38 351

27 449

654 339

565 555

-147 040

-112 516

0

81

-39 614

-34 605

-186 654

-147 040

Ingående nedskrivningar

-1 110

-1 110

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 110

-1 110

466 575

417 405

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Varav bokfört värde mark

Avskrivningstiden för: byggnader 25 år, markanläggningar 20-25 år.

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Avskrivningstiden för: aktiv utrustning 5 år, teknisk utrustning 15 år, distributionsnät 25 år.
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

2 950

2 481

189

587

-921

-118

2 218

2 950

-1 280

-1 054

663

118

Årets avskrivningar

-358

-344

Utgående ackumulerade avskrivningar

-975

-1 280

1 243

1 670

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Försäljningar / utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående redovisat värde

Avskrivningstiden för: inventarier 3-10 år.

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2019-12-31

2018-12-31

62 342

43 099

-38 351

-27 104

54 538

46 347

78 529

62 342

2019-12-31

2018-12-31

458

897

-312

-439

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

146

458

Utgående redovisat värde

146

458

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Nyanskaffningar

Not 14 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden, momsfordran
Avgående fodringar
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter avseende nätavgifter
Upplupna intäkter avseende anslutningsavgifter
Upplupna intäkter avseende EU-bidrag
Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

2019-12-31

2018-12-31

5 976

6 819

245

1 102

3 035

248

17

62

2 269

1 927

11 542

10 158

Antal aktier

Kvotvärde

1 000 000

10

Not 16 Antal aktier och kvotvärde
(Angivet i styck resp kronor)
Antal aktier

1 000 000

Not 17 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst

47 904

överkursfond

63 558

årets vinst

26
111 487

disponeras så att i ny räkning överföres

111 487

Not 18 Långfristiga skulder
2019-12-31

2018-12-31

40 000

40 000

40 000

40 000

2019-12-31

2018-12-31

169 303

169 303

51 071

51 071

220 374

220 374

Förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen
Skulder till koncernföretag

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till koncernföretag
Skulder till övriga ägare
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Not 19 Koncernkonto
2019-12-31

2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

55 000

55 000

Utnyttjad kredit uppgår till

38 313

13 686

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto där Växjö kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank.

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31

2018-12-31

Upplupna personalkostnader

2 590

3 254

Upplupna räntekostnader

2 058

2 288

10 642

9 433

297

830

15 587

15 805

2019-12-31

2018-12-31

-10 319

-10 257

-10 319

-10 257

2019-12-31

2018-12-31

40 338

35 334

-48

-60

13

50

40 303

35 324

Förutbetalda intäkter avseende nätavgifter
Övriga upplupna kostnader

Not 21 Räntor och utdelningar

Erlagd ränta

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppkommit efter räkenskapsårets utgång.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Wexnet AB, org. nr 556923-9444
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wexnet AB
för år 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 8-23
i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Wexnet ABs finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för Wexnet AB.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har
utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad 25 mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport
om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-7. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag 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
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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
Mina 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 mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga

att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Wexnet AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till Wexnet AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något 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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Kristianstad den 24 mars 2020

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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STYRELSE FÖR WEXNET AB 2019
Organisationsnummer 556923-9444
Styrelsens säte: Växjö
Bo Frank

Tomas Blomster

Michael Sjöö

Lars Altgård

Sven Petersson

Ordförande

Anita Lindstedt
Vice ordförande

Joakim Grundström
Personalrepresentant

Ersättare styrelsen:

Peter Bengtsson
Sven-Åke Berggren
Gustaf Bergström
Isak Folcker		
Angelica Karlsson
Mats Wembo		
Sven Olof Sörgårn
Rickard Åkerlund

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Personalrepresentant, ersättare
Personalrepresentant, ersättare

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Erik Tellgren

REVISORER
Revisorer

Lekmannarevisorer

Mattias Johansson, ordinarie
Örjan Davoust, ordinarie
Martin Troedsson, revisorsuppleant Suzanne Karlsson, ordinarie
Johnny Lundberg, ordinarie
Kerstin Petersson, ordinarie
Kennert Sjögren, ordinarie
Börje Johansson, ersättare
Per-Anders Johansson, ersättare
Valon Rama, ersättare
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden.
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FIBER FÖR FRAMTIDEN
Wexnet – en del av Växjö Energi
Box 497 • 351 06 Växjö • Kvarnvägen 35
0470-70 33 33 • info@wexnet.se • wexnet.se
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