VD-kommentar per 2021-08-31
Avser (bolag): AC-Net Internservice AB
Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden
(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken
utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)
Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning

Mål i verksamhetsplan samt
indikatorer/resultatmått

Målnivå
2021

Bedömning/prognos om
måluppfyllelse:

Kommentar/avvikelser

Kommer uppfyllas helt,
Kommer uppfyllas delvis,
Kommer inte uppfyllas

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2021 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan
dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser
(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att
påverka verksamhet och ekonomi.)
•

Pandemin har inneburit mindre fysiska möten med kunder, leverantörer och intressenter. Mötena har hållits digitalt men utmanar relationerna med
befintliga och nya kunder samt leverantörer.
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•
•
•
•

•

Nytt regionnätsavtal är tecknat med samtliga kommuner och Region Västerbotten. Avtalet ligger till grund för finansiering och nyttjande av
regionnätet de kommande 3 åren och samarbete mellan samtliga parter.
Leasingavtal med 3StepIT är omförhandlat vilket säkerställer en hållbar finansiering av det nya regionnätet. Det minskar bolagets årliga kostnader
med ca 600 000 kr år 2021
Under året har ett drift- och säkerhetsanalysarbete initierats som syftar till att säkerställa att bolaget lever upp till förväntningar och krav på
förvaltningen och driften av det regionala bredbandsnätet.
Som ett led av 2020 års omfattande revision har ett arbete påbörjats inom ägarkretsen vars syfte är att utreda hur bolagen AC-Internservice AB och
AC-Net Externservice AB bäst är konstruerat ur ett kommunal- samt konkurrensrättsligt, upphandling- och skatterättsligt perspektiv. Revisionen för
2020 blev kostsam för bolaget och påverkat det budgeterade resultatet negativt.
Det nya regionnätet är aktiverat och kommunernas samt Regionens bredbandskapacitet trafikerar det nya nätet. Vilket avsevärt minskar risken för
trafikstörningar och därmed kostnader för AC-Net.

Resultatanalys och finansiella risker
(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8.
Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska
kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)
Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:
(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår)
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AC-Net Internservice AB
Resultatrapport budget
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 202108 - Prel IB
DENNA PERIOD
RÖRELSEINTÄKTER
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
RÖRELSEKOSTNADER
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
RÖRELSERESULTAT

UTG SALDO

ACK FÖREG ÅR

BUDGET 2021

PROGNOS 2021

941 595

7 072 043

6 974 523

10 772 865

10 838 424

-782 357

-6 996 795

-7 419 555

-10 723 505

-10 744 588

159 239

75 248

-445 031

49 360

93 836

Kommentarer:
Ingen större påverkan på resultatet men viss förskjutning av kostnader har skett.
•
•

Några kommuner valde i samband med inventeringen av nya regionnätet att uppgradera sina förbindelser vilket resulterar i en intäktsökning med ca
100 000 kr på resultatet.
Revisionen för 2020 blev dyrare än budgeterat och påverkar resultatet negativt med – 100 000 kr

Framtiden
(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets
framtid på kort och lång sikt.)
•

Bolaget kommer verka för fler tjänsteleverantörer och tjänstetyper till länets stadsnät, kommuner och Regionen.
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•

•

•
•

Säkerhetsanalysen kommer med största sannolikhet visa uppslag på säkerhetsförbättrande åtgärder som bolaget behöver fokusera på. Detta kan
betraktas som en affärsmöjlighet då säkerligen fler aktörer i länet har liknande behov. Analysen kan också peka på åtgärder som driver kostnader för
bolaget att åtgärda.
Drift och informationssäkerhetsfrågor blir alltmer kritiska för samtliga verksamheter då digitaliseringen ger nya nyttjandeområden som i sin tur
ställer andra, fler och i förekommande fall högre krav på säkerhet. Detta kommer säkerligen vara kostnadsdrivande för AC-Net men även
affärsmöjligheter.
Bolaget ämnar arbeta fram och besluta om en ny strategi.
Bolagets drift- och servicelösning utreds för att säkerställa att denne möter krav och förväntningar ifrån bland annat kunder och samarbetspartners.
Utkomsten av denna utredning kan komma påverka hur bolaget väljer att lösa behovet av drift och service.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2021:
(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)
Bifogas
Bifogas
Bifogas
Bifogas

Verksamhetsplan för år 2021 (inklusive finansiella mål)
Internkontrollplan för år 2021
Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2021 (i förekommande fall)
Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2021 (i förekommande fall)
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Comfact Signature Referensnummer: 1175176

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN:
TITEL, ORGANISATION:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

DAVID LINDSTRÖM
VD, AC-Net Externservice AB
Svensk e-legitimation
_0713bf6f0d12f24ea396439d0d59cad9dd
2021-09-14 20:37:06 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-09-14 20:37:11 +02:00
Ref: 1175176
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1175176

Sida 1/1

