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Styrelsen och verkställande direktören för Tierps Energi & Miljö AB avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
 
Företaget har sitt säte i Tierp.

Information om verksamheten
 
Styrelsen har haft följande sammansättning

Ledamöter utsedda av Tierps kommun

Ordinarie Suppleanter
Kenneth Karlsson, ordförande Ann-Cathrin Larsson 
Jonas Nyberg, vice ordförande Linda Friberg 
Björn Hellstedt Oskar Jonsson
Klas Jakobsson Bert Karlsson entledigad 2021-04-07
Gunnar Jansson Lars-Ola Sandström
 Ann-Kristin Hilli fr o m 2021-04-07

Extern verkställande direktör
Tomas Ulväng 

Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudrevisor 
Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt. revisor, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Lekmannarevisorer utsedda av Tierps kommun
Ordinarie                Suppleant
Göran Carlsson                Peter Staland

 
Styrelsen fattar årligen beslut om arbetsordning, instruktion om arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt en
instruktion om insamling och rapportering av uppgifter till styrelsen.

Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden.
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Ägandeförhållanden/uppdrag
 
Tierps Energi & Miljö AB är ett av Tierps kommun, org. nr 212000-0266, helägt bolag. Tierps kommun innehar
20 000 aktier med kvotvärde på 1 000 kr/st.

TEMAB Fjärrvärme AB, org. nr 556249-4723, är ett helägt dotterbolag till Tierps Energi & Miljö AB. Innehav
2 500 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kr/st.
 
Bolaget registrerades 2015-10-21. Tierps Energi & Miljö AB övertog verksamheterna från Tierps kommun
2016-01-01 och har genom sina verksamheter följande uppdrag:

Gata och park ska ansvara för skötsel av offentliga områden, samt drift och skötsel året runt av kommunala
vägar. Verksamheten utförs i första hand på uppdrag från Tierps kommun, men även åt systerbolag i
kommunkoncernen.

Vatten och avlopp ska leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på
ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad.

Renhållning ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter inom Tierps kommun har tillgång till
avfallshantering enligt renhållningsförordningen för Tierps kommun. Verksamheten ska vara 100 %
taxefinansierad.

TEMAB Fjärrvärme AB ska producera och distribuera fjärrvärme och närvärme.

Affärsidé
Med ansvarsfull omsorg för miljön erbjuder TEMAB tjänster av hög kvalitet och god service som bidrar till ett
rent och vackert Tierp.

 
Vision
Vi lägger grunden för ett hållbart Tierp.

Värdegrund
Våra tre värdeord är MILJÖOMSORG, NYSKAPANDE och KVALITET.
 
Med miljöomsorg menar vi:
Vi följer kundens och lagstiftningens krav genom att ha tydliga miljömål. Vi tar ett stort miljöansvar genom att
vara energieffektiva och eftersträva att arbeta med miljövänliga produkter, maskiner och arbetsmetoder. Genom
respekt, lyhördhet och omtanke gentemot varandra skapar vi tillsammans ett trivsamt arbetsklimat. 

Med nyskapande menar vi:
Genom ständig omvärldsbevakning arbetar vi med att utveckla arbetssätten inom vår organisation.  Vi är alla
positivt engagerade att ta fram nya metoder som är det bästa för kunden och TEMAB. Vi har alla ett öppet sinne
för idéer och nya samarbeten mellan verksamheterna.

Med kvalitet menar vi:
Vi har väl beskrivna kvalitetsstandarder som garanterar våra leveranser. Vi levererar och utför kostnadseffektiva
och professionella arbeten i rätt tid, på rätt sätt med rätt material. Vi har den kompetens och utrustning som krävs
och väljer för kunden den bästa lösningen. Vi samarbetar, följer upp och återkopplar.
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och väljer för kunden den bästa lösningen. Vi samarbetar, följer upp och återkopplar.

 
VD Tomas Ulväng har ordet:
År 2021 har fortsatt varit ett år med stort fokus på struktur och samarbete. Med utgångspunkt från bolagets tre
övergripande uppsatta mål: vårda våra tillgångar, lätt att göra rätt och effektivisera, har vi utvecklat såväl
organisation som arbetssätt för att skapa ett strukturerat och hållbart företag.  

Pandemin har fortsatt påverkat företaget. Vår strategi har varit ”vi ställer inte in, utan vi ställer om”. Detta innebär
att vi har anpassat våra dagliga arbetssätt för att minimera pandemins påverkan. Vi ser ingen ekonomisk skada i
företaget och vi ser heller ingen ökning av kundfordringar.

Vi har som många andra företag stängt kontoret för besökare och genomfört de flesta mötena via digitala
hjälpmedel. Även våra externa driftkontor har stängt för besök, såväl utifrån som från vår egen personal. Vi har
dessutom underlättat för personalen att undvika kollektiva transportmedel och den personal som har haft möjlighet
har fått jobba hemifrån. Sjuktalet har varit stabilt lågt under hela året.

All personal har direkt accepterat och även varit duktiga på att följa de förändringar vi har beslutat, vilket troligen
varit den viktigaste anledningen till att vi inte har haft någon större smittspridning internt. 

Trots att vi i år har varit tvungna att ändra ett flertal arbetsprocesser på grund av pandemin har vi lyckats bra med
att förändra och förbättra vår verksamhet.

Resultat
Totalt gör vi ett positivt resultat om 632 tkr för moderbolaget. VA´s resultat innan bokslutsdisposition uppgår till
-3,6 miljoner, vilket är sämre än budgeterat, detta beror på att anslutningsintäkterna var för optimiskt budgeterade
samt att även avskrivningskostnaden var för lågt budgeterade. Renhållningen redovisar ett positivt resultat, 
huvudanledningen är minskade driftskostnader samt ökade intäkter då taxan höjdes inför 2021, i och med att
renhållningen tidigare redovisat minusresultat så visar detta att vi nu är på god väg med intäkter och kostnader
inom verksamheten för att ta oss an framtidens utmaningar. Gata Park gör ett negativt resultat om -1,1 miljoner på
grund av ändrad prissättningsmodell för avtalet med Tierps Kommun, interna kostnader för framtagande av
produktionsplaner och mängdlistor samt omställningskostnader kopplat till nerdragning av personal.

Vårda våra tillgångar
Vi har fortsatt arbetet med införandet av ledningssystem och säkerhetsskyddsanalys. Syftet med ledningssystemet
är att skapa en tydlig ledningsstruktur och kontrollstruktur. Vårt mål är att inom kort vara certificeringsklara inom
miljö, arbetsmiljö och kvalité. Vi har skapat nya rutiner gällande arbetsmiljöfrågor.

Som en följd av det försämrade säkerhetsläget har vi i år fokuserat på att öka säkerhetsskyddsarbetet. Här har vi nu
en struktur för det fortsatta arbetet med den fysiska säkerheten, personalsäkerheten och dokumentsäkerhet.

Ett större mätvärdesinsamlingsprojekt har startats under året och det är att installera fjärravlästa vattenmätare.
Målet är att inom två år ska samtliga kunder få sin vattenförbrukning avläst automatiskt.

Lätt att göra rätt
Vi har under året infört digital signering av avtal och tjänster vilket sker genom identifiering med BankID. Ett
digitalt nyhetsbrev skickas kontinuerligt till våra kunder och andra intressenter. Under året har vi dessutom
genomfört en kundundersökning för att få svar på vilka förbättringsområden vi har att utveckla. 

Internt har vi utvecklat ett antal digitala hjälpmedel för att underlätta för medarbetarna. Exempelvis så har vi tagit
fram ett antal appar i vår SharePoint-plattform så som ärendehantering, avtalsdatabas, utbildningsdatabas med
mera.

Renhållningsverksamheten har tagit fram en ny struktur för renhållningstaxan som har en tydligare logik och ska
således vara lättare att förstå för våra kunder.
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således vara lättare att förstå för våra kunder.

Effektivisera
Under 2021 har flera interna processer setts över och förbättrats för att säkra den framtida utvecklingen. Vi har
utvecklat och förbättrat vårt ekonomissytem och arbetsordersystem. I arbetsordersystemet följer vi utfallet för
samtliga arbetsordrar och projekt både gällande externa kostnader medn även upparbetad tid. Vi har därtill
utvecklat moduler för t ex attest innan inköp. Idag rapporterar all personal in sin tid i vårt arbetsordersystem. Vi ser
en stor förbättringspotential i detta arbete.

Under året har vi äen infört elektroniska körjournaler samt installerat alkolås på samtliga fordon.

Det ni läst ovan är ett axplock av alla de aktiviteter som vi har genomfört under året. Jag är otroligt imponerad över
den förändringsdrivkraft som finns i bolaget.

 
Verksamheternas ekonomiska utfall i tkr:
Gata och park 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31           2018-12-31 
Intäkter                                      30 688  19 575         28 212                  29 747
Kostnader                                 -31 848 -18 770        -28 104                 -29 353
Resultat                                      -1 160  805              108       394

Vatten och avlopp
Intäkter                                      53 890  55 074         47 597                  49 932
Kostnader                                 -57 549             -56 700        -45 604                 -48 098
Bokslutsdispositioner                  3 659 1 626          -1 993                   -1 834
Resultat 0 0                  0                           0

Renhållning
Intäkter 34 503 30 859          28 378                  28 510
Kostnader                                 -32 711 -31 126         -30 060                 -29 065
Bokslutsdispositioner                         0 0                   0              0
Resultat                                        1 792 -267           -1 682           -555
 
Miljöpåverkan
De verksamheter som Tierps Energi & Miljö AB bedriver inom vatten och avlopp samt inom renhållningen är till
största delen tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånden innebär att verksamheterna är förenade med olika
villkor för att minimera påverkan på människors hälsa och miljö vilket också är syftet med bolagets verksamheter.

Verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande tillstånd. Vatten- och avloppsverksamheten ska uppfylla de krav
och villkor som ställs enligt lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och tillstånd meddelade enligt
miljöbalken samt livsmedelslagen. Renhållningen ska uppfylla de krav, villkor och tillstånd som följer av
miljöbalken och dess författningar samt i övrigt bedrivas enligt gällande avfallsplan.

Produktionsuppgifter

Genom avtal med Tierps kommun har bolaget köpt administrativa tjänster av kommunen avseende bl.a.
upphandling, HR, lönehantering och IT-tjänster.

Vatten och avlopp har producerat 1 549 377 m3 vatten och behandlat 3 144 571 m3 avloppsvatten. 
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Renhållningen har under året hanterat/levererat 2 048 ton hushållsavfall och 1 148 ton matavfall, med hjälp av
fyra stycken 2-facksbilar. Renhållningen bemannar tre stycken återvinningscentraler, Gatmot(Tierp), Skärplinge
och Söderfors. Under 2021 gick renhållningstaxan igenom och en ny grunstruktur för beräkning av taxan är
implementerad. Regeringen beslutade att returpapper skulle hanteras av kommunerna. Implementering av nya
arbetssättet skedde 1 januari 2022.
 
Gata och park har enbart utfört tjänster till Tierps kommun och systerbolagen i kommunkoncernen. I Tierp sköter
Gata och park om all yttre skötsel på kommunal mark. Vi ansvarar även för tillsyn och underhåll av lekplatser, 
tömning av papperskorgar, vinterväghållning, sandupptagning, gräsklippning samt parker och grön områden i hela
Tierps kommun. 

Personal 
Per sista december var 58 (57) personer anställda varav 15 (13) kvinnor och 43 (44) män.

Medelåldern är 46 år(46 år). Sjukfrånvaron 3,77%(5,4%).

Framtida utveckling

Styrelsen i Temab har under året tagit fram långsiktiga mål med sikte mot 2025:

Genom strategiska och långsiktiga beslut ta hand om och vårda bolagets tillgångar
För att uppfylla vår vision om att lägga grunden för ett hållbart Tierp ska vi börja med oss själva. Vi ska ta hand
om det som vi redan har, innan vi börjar titta på nya lösningar. Genom att underhålla och vårda det som redan finns
ämnar vi spara på såväl pengar som resurser och miljö.

Inspirera till och göra det lätt att göra rätt
Vi vill vara den självklara ledaren för miljöarbetet inom Tierps kommun. Genom att ta kloka och miljöfokuserade
beslut i vår egen organisation ska vi inspirera våra kunder, samarbetspartners och medborgare att följa vårt
exempel. Vi ska visa att det går att vara effektiv och miljömedveten. Våra taxor ska vara miljöstyrda och hjälpa
våra kunder att ta miljövänliga beslut.

Effektivisera organisationen genom att mäta, analysera och utmana nuvarande arbetssätt
För att fortsätta vår utvecklingsresa ska vi arbeta vidare med att kontinuerligt utmana våra nuvarande arbetssätt. Vi
ska vara en organisation som har högt i tak och som ständigt är öppen för nya idéer. Genom att mäta, analysera och
utmana oss säkerställer vi en fortsatt utveckling.

Strategier för att uppnå målen till 2025
Ledning
Utifrån de uppsatta långsiktiga målen ska vi anpassa och skapa en organisation som leder mot måluppfyllnad. Vi
behöver säkerhetsställa effektiva arbetssätt och där det är möjligt även digitalisera och automatisera. En tydlig
genomförandeplan ska finnas för att uppnå ett fossilfritt bolag, där inga fossila drivmedel används i verksamheten. 

Verksamheten ska vara certifierad inom kvalitet, miljö samt arbetsmiljö och verksamheten ska följas upp
kontinuerligt. LEAN-filosofin ska vara en naturlig del i ledarskapet och tydliga processer finnas för arbetet med
ständiga förbättringar. Långsiktiga och strategiska planer för att vårda bolagets tillgångar ska upparbetas. 

Det ska vara lätt för kunden att göra rätt, vilket innebär att vi ska ha en tydlig miljöstyrd tjänsteportfölj utifrån
lagkrav och satta hållbarhetsmål. Därtill ska vi genom våra egna miljöfokuserade val inspirera våra kunder,
samarbetspartners och medborgare att följa vårt exempel.
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Vatten och avlopp
Genom väl underbyggd prioritering och planering ska vi underhålla och reinvestera i ledningsnät och anläggningar
för att vårda våra tillgångar. Vi ska säkerställa att dricksvattnet håller god kvalitet hos kunden och att
avloppsvattnet alltid uppfyller utsläppskrav samt skapar minimalt med bräddningar. Vi ska också säkra
dricksvattnet med mikrobiologiska barriärer i drift i alla vattenverk.

All insamling av förbrukningsdata ska vara baserad på faktisk förbrukning insamlat via fjärravläsning. Vi ska
erbjuda tjänster där vi dels hjälper kunden att ha koll på sin interna förbrukning och dels motiverar hen att minska
på denna.

Renhållning
Vi ska komplettera fordonsparken med sopbilar som är anpassade till framtidens krav för att kunna hantera olika
insamlingssystem och minska våra utsläpp. Genom systematiskt arbete med miljö- och kvalitetssäkring samt
omvärldsbevakning ska vi uppnå ett hållbart och strategiskt arbete inom renhållningens verksamhet.
Förpackningsfraktioner ska bli ett kommunalt avfall senast 2026 och hur Tierps Energi & Miljö AB ska sköta detta
uppdrag kommer att utredas under nästkommande året.

Insamling och hantering av insamlat material ska hanteras utifrån begreppet cirkulär ekonomi. Återbruk och
återanvändning ska vara en naturlig del av bolagets verksamhet. Tillståndsbaserad hantering av avfallsfraktioner
ska utredas, vilket innebär att vi exempelvis kan ha sensorer som signalerar när det är dags att tömma soptunnor.

Vi ska ta en naturlig plats som utbildare och informationsförmedlare till medborgarna och skolan inom hållbarhet
och cirkulär ekonomi. Nya innovativa möjligheter för insamling av avfall ska vara implementerade som på ett
tydligt och effektivt sätt hjälper kunden att ta hand om sitt avfall på rätt sätt.

 
Gata och park
Vi ska arbeta för att bli en effektiv organisation som stödjer hela kommunens verksamhetsområde. Maskiner och
utrustning ska vara anpassade för att på ett effektivt sätt utföra beställda arbeten. Vi ska arbeta för att maskiner och
handredskap ska vara fossilfria.

Genom tydliga och genomförbara produktionsplaner samt långsiktiga avtal uppnår vi en tydlig gränsdragning
mellan beställare och utförare. En tydlig uppföljnings- och beslutsstruktur ska finnas på plats. Uppdragen inom
verksamheten ska vara planerade och optimerade så att transporter minskas mellan dessa. Vi ska ha en väl
fungerande arbetsstyrka som kan ta sig an olika uppdrag och tjänster.
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Flerårsöversikt (Tkr)      
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 166 148 143 274 138 989 138 273 128 008
Resultat efter finansiella poster 5 350 760 22 2 307 4 180
Balansomslutning 574 583 571 233 574 322 466 688 387 665
Rörelsemarginal (%) 6,1 3,6 3,0 3,4 4,8
Soliditet (%) 8,8 8,1 8,0 10,1 11,8
      
Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 126 168 108 611 102 527 102 760 90 983
Resultat efter finansiella poster 632 538 -1 678 -58 845
Balansomslutning 453 360 448 835 449 019 356 607 284 927
Rörelsemarginal (%) 3,4 4,0 1,4 2,3 3,5
Soliditet (%) 8,8 8,8 8,7 11,5 14,6
      

Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
Övrigt tillskjutet

kapital
Annat eget kapital
inkl. årets resultat  Totalt

      
Belopp vid årets ingång 20 000 19 850 6 751  46 601
Utdelning   -360  -360
Årets resultat   4 302  4 302
Belopp vid årets utgång 20 000 19 850 10 693  50 543
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Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Balanserat

resultat
Årets

resultat   Totalt
       
Belopp vid årets ingång 20 000 17 952 538   38 490
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:  538 -538   0
Utdelning   -360   -360
Årets resultat   632   632
Belopp vid årets utgång 20 000 18 490 272   38 762
       

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
ansamlad förlust -1 720 042
överkursfond 19 850 000
årets vinst 632 430
 18 762 388
 
disponeras så att
till aktieägare utdelas 360 000
i ny räkning överföres 18 402 388
 18 762 388
 
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
 
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande
redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art,
omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt.
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

      
Nettoomsättning 2 166 148  143 274  
Förändring av lager  662  175  
Aktiverat arbete för egen räkning  2 395  2 111  
Övriga rörelseintäkter 3 1 409  3 420  
  170 614  148 980  
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -60 106  -46 363  
Övriga externa kostnader 4, 5 -35 805  -37 603  
Personalkostnader 6, 7 -39 985  -37 663  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -23 796  -21 734  
Övriga rörelsekostnader  -546  -222  
  -160 238  -143 584  
Rörelseresultat  10 376  5 395  
Resultat från finansiella poster      
Avyttring av utsläppsrätter  7  670  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  77  90  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -5 110  -5 395  
  -5 026  -4 636  
Resultat efter finansiella poster  5 350  760  
      
Resultat före skatt  5 350  760  
Skatt på årets resultat 8 -162  -126  
Uppskjuten skatt  -886  0  
Årets resultat  4 302  633  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter 9 0  51  
Goodwill 10 0  0  
  0  51  
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 11 125 816  129 484  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 83 917  80 417  
Inventarier, verktyg och installationer/Markinventarier,
ledningsnät/anordning 13 294 601  269 477  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 14 29 691  36 583  
  534 025  515 961  
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav  5  5  
  5  5  
      
Summa anläggningstillgångar  534 030  516 017  
      
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter  5 896  4 743  
  5 896  4 743  
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  3 886  5 319  
Fordringar hos koncernföretag  23 236  40 558  
Aktuella skattefordringar  483  288  
Övriga fordringar  137  1 076  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 6 915  3 232  
  34 657  50 473  
      
Summa omsättningstillgångar  40 553  55 217  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  574 583  571 233  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Aktiekapital  20 000  20 000  
Övrigt tillskjutet kapital  19 850  19 850  
Annat eget kapital inklusive årets resultat  10 693  6 751  
Summa eget kapital  50 543  46 601  
      
Avsättningar 16     
Avsättningar för pensioner och liknande  förpliktelser  8 229  5 831  
Avsättningar för uppskjuten skatt  5 505  4 619  
  13 734  10 450  
Långfristiga skulder 17     
Skulder till kreditinstitut  447 025  448 688  
Övriga skulder  36 267  34 987  
  483 292  483 675  
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  1 600  1 850  
Leverantörsskulder  16 069  12 089  
Skulder till koncernföretag  0  3 409  
Aktuella skatteskulder  0  80  
Övriga skulder  2 443  2 589  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 6 902  10 490  
  27 014  30 506  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  574 583  571 232  
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  5 350  760  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 19 26 514  36 876  
Betald skatt  -436  -43  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  31 428  37 592  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten  -1 152  -665  
Förändring kundfordringar  1 433  584  
Förändring av kortfristiga fordringar  1 661  6 802  
Förändring leverantörsskulder  3 980  -8 933  
Förändring av kortfristiga skulder  -7 472  -8 886  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  29 878  26 494  
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -42 565  -33 525  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 713  1 397  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -40 852  -32 128  
Finansieringsverksamheten      
Amortering av lån  -1 912  -1 800  
Utbetald utdelning  -360  -360  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2 272  -2 160  
Årets kassaflöde  -13 246  -7 794  
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början 20 26 828  34 636  
Likvida medel vid årets slut  13 582  26 842  



Tierps Energi & Miljö AB
Org.nr 559031-4315   

13 (37)
 

     
Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Nettoomsättning 2 126 168  108 611  
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning  662  175  
Aktiverat arbete för egen räkning  2 178  1 880  
Övriga rörelseintäkter 3 1 030  2 493  
  130 038  113 159  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -38 831  -28 174  
Övriga externa kostnader 4, 5 -31 584  -30 024  
Personalkostnader 6, 7 -39 985  -36 917  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -15 105  -13 244  
Övriga rörelsekostnader  -47  -211  
  -125 552  -108 570  
Rörelseresultat  4 486  4 589  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag 21 360  360  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  58  84  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -4 272  -4 495  
  -3 854  -4 051  
Resultat efter finansiella poster  632  538  
      
Resultat före skatt  632  538  
      
Skatt på årets resultat 8 0  0  
Årets resultat  632  538  
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Goodwill 10 0  0  
  0  0  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader, mark och markanläggning 11 103 050  106 031  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 44 303  47 055  
Inventarier, verktyg och installationer 13 237 331  209 107  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 14 24 835  31 124  
  409 519  393 317  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 22 13 800  13 800  
  13 800  13 800  
Summa anläggningstillgångar  423 319  407 117  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter  1 764  1 102  
  1 764  1 102  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  2 370  3 940  
Fordringar hos koncernföretag  21 643  34 752  
Aktuella skattefordringar  609  289  
Övriga fordringar  59  777  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 596  858  
  28 277  40 616  
      
Summa omsättningstillgångar  30 041  41 718  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  453 360  448 835  
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 23, 24     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  20 000  20 000  
  20 000  20 000  
      
Fritt eget kapital      
Fri överkursfond  19 850  19 850  
Balanserad vinst eller förlust  -1 720  -2 258  
Årets resultat  632  538  
  18 762  18 130  
Summa eget kapital  38 762  38 130  
      
Obeskattade reserver 25 1 545  1 545  
      
Avsättningar 16     
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt
tryggandelagen  8 229  5 831  
Summa avsättningar  8 229  5 831  
      
Långfristiga skulder 17     
Skulder till kreditinstitut  350 000  350 000  
Övriga skulder  36 267  34 987  
Summa långfristiga skulder  386 267  384 987  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  11 479  6 598  
Övriga skulder  2 110  2 682  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 4 968  9 062  
Summa kortfristiga skulder  18 557  18 342  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  453 360  448 835  
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  632  538  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 17 374  27 946  
Betald skatt  -321  66  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  17 685  28 550  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -662  -175  
Förändring av kundfordringar  1 570  4 189  
Förändring av kortfristiga fordringar  71  1 671  
Förändring av leverantörsskulder  4 881  -8 687  
Förändring av kortfristiga skulder  -4 664  -7 933  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  18 881  17 615  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -31 612  -23 979  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 713  1 797  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -29 899  -22 182  
      
Finansieringsverksamheten      
Utbetald utdelning  -360  -360  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -360  -360  
Årets kassaflöde  -11 378  -4 927  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början 20 27 654  32 581  
Likvida medel vid årets slut  16 276  27 654  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.
 
Koncerntillhörighet
Bolaget ägs av Tierps Kommun, orgnr 212000-0266. Bolaget är i sin tur moderbolag till det helägda
bolaget TEMAB Fjärrvärme AB, orgnr 556249-4723.
 
Redovisning av VA's anslutningsavgifter
Den del av anslutningsavgiften som avser att täcka direkta  kostnader har intäktsförts direkt över
resultaträkningen. Den del av anslutningsavgifterna som avser att täcka investeringen skuldförs initalt
och intäkten periodiseras, därefter intäktsförs den succesivt i samma takt som ett genomsnitt av
investeringsutgiftens nyttjande period. 
 
Redovisning av gata och parks tjänsteuppdrag
Gata och Park utför uppdrag till Tierps Kommun enligt avtal. Intäkterna har redovisats på respektive
kostnadsställe i verksamheten som motsvaras av det uppdrag Tierps Energi & Miljö AB erhållit från
kommunen.
 
Hantering av överuttag/underskott för vatten- och avloppsverksamheten
Vatten- och avloppsverksamhet lyder under lagen om allmänna vattentjänster och ska tillämpa
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen innebär att vatten och avlopps intäkter maximalt får
redovisas motsvarande för vattten och avlopps kostnader. Om vatten och avlopps-kollektivet under ett
räkenskapsår har fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett överuttag. Ett överuttag kan
nyttjas för täckande av högst tre år gamla underuttag/underskott, fonderas för framtida nyinvesteringar
eller återbetalas till kollektivet inom tre år. När avgifterna för vatten och avlopp överstiger kostnaderna
(överuttag) särredovisas dessa i balansräkningen under rubriken "upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter", eller om det är aktuellt skall överuttaget återställa tidigare underkott(negativt eget kapital).
 
När avgifterna för vatten och avlopp understiger kostnaderna(underskott) skall underskottet redovisas
som negativt egtet kapital, eller om det är aktuellt, återställa tidigar överuttag(förutbetald intäkt).
 
Hantering av överuttag/underskott för renhållningsverksamheten
När avgifterna för renhållning överstiger kostnaderna(överuttag) redovisas överuttaget bland obeskattade
reserver. När avgifterna för renhållning understiger kostnaderna(underskott) redovisas underskottet som
negativt eget kapital, eller om det är aktuellt upplöses motsvarande bland obeskattade reserver.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
 
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar.
 
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
 
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 år  
   

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera
ekonomiska fördelar.
 
Inventarier 3-5  
Maskiner 2-10  
Bilar och andra transportmedel 1-10  
Ledningsnät* 33-70  
Vattentorn 0-33  
Pumpstationer 0-40  
Tak 20-50  
Byggnadsinventarier 10-20  
Markanläggningar 5  
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Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
För Tierps Energi & Miljö AB har utgångspunkten för komponentindelning, gällande byggnader,
anpassats efter återstående nyttjande period från tidpunkt vid övertagandet från kommunen. Ytterligare
komponenter aktiveras alltefter de investeras. Om syftet med byggnaden är ett skal för att skydda
produktionen så beaktas den tekniska anläggningen som byggnadsinventarie.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. 
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i
balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och
nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till
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nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till

tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden.
Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av
linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Avgångsvederlag
Enligt avtal äger VD rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från bolaget sida.
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Enligt avtal äger VD rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från bolaget sida.

 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna.
 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer
som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).
 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som
avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som
förmånsbestämd.
 
Företaget har en förmånsbestämd pensionsförpliktelse som är knuten till en pensionsstiftelse. Företaget
redovisar en avsättning för den del stiftelsens förmögenhet, värderad till marknadsvärde, understiger
förpliktelsen.
 
Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten. 
 
Likvida medel
Bolaget har medel på koncernkonto hos Tierps kommun, Tierps Energi & Miljö AB disponerar sedan
2018 20 miljoner av Tierps Kommuns kontokredit hos Nordea.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.



Tierps Energi & Miljö AB
Org.nr 559031-4315

22 (37)
 

   
 

balansomslutning.

 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
 2021 2020
   
Nettoomsättningen per rörelsegren   
Vatten och avlopp 55 100 53 710
Renhållning 34 072 30 217
Gata och park 30 364 18 858
Värmeavgifter 46 252 39 999
Anslutningsavgifter 360 490 
 166 148 143 274
   
Rörelseresultat per rörelsegren   
Avgifter monopolverksamhet VA och Renhållning 89 172 83 927
Tjänster och övrigt 30 364 18 858
Värmeavgifter 46 612 40 489
 166 148 143 274
   

Moderbolaget
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Nettoomsättningen per rörelsegren    
Vatten och avlopp 55 100 53 710  
Renhållning 34 075 30 217  
Gata och park 30 364 18 858  
Övriga intäkter 6 629 5 826  
 126 168 108 611  
    
Rörelseresultat per rörelsegren    
Avgifter monopolverksamhet VA och Renhållning 89 175 83 927  
Tjänster och övrigt 36 993 24 684  
 126 168 108 611  
    

 
 
Not 3 Övriga rörelsintäkter
Koncernen
 2021 2020
   
Erhållna offentliga bidrag, fördelning   
Vatten och avlopp 35 144
Gata och park 15 62
Renhållning 48 114
Övriga rörelseintäkter förutom bidrag  1 311 3 100
 1 409 3 420
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Moderbolaget
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Erhållna offentliga bidrag, fördelning    
Vatten och avlopp 35 144  
Gata och park 15 62  
Renhållning 48 114  
Övriga rörelseintäkter förutom bidrag 932 2 173  
 1 030 2 493  
    

 
Not 4 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, 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.
 2021 2020
   
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   
Revisionsuppdrag 360 377
Övriga tjänster 39 9
 399 386
   
   

Moderbolaget
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, 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.
 
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    
Revisionsuppdrag 290 302  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 15 0  
 305 302  
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Not 5 Leasing, leastagaren
Koncernen

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 935 tkr och fg år 1 267 tkr.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

     2021-01-01  2020-01-01
                       -2021-12-31                    -2020-12-31
 
Inom ett år                    0                                     0
Senare än ett år men infom fem år                  0                 0
Senare än fem år                   0                 0
                    0                                       0
 
Moderbolaget
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 719 tkr och fg år 1 172 tkr.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Inom ett år 0 0  
Senare än ett år men inom fem år 0 0  
Senare än fem år 0 0  
 0 0  
    

 
Not 6 Medelantalet anställda
Koncernen

Moderbolaget
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Medelantalet anställda 58 57  
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Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncernen
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 15 13  
Män 43 44  
 58 57  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 1 362 1 303  
Övriga anställda 25 503 24 799  
 26 865 26 102  
    
Sociala kostnader    
Sociala avg för styrelse och verkställande direktör 428 409  
Pensionskostnader för övriga anställda 3 774 2 819  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 8 189 7 412  
 12 391 10 640  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 39 256 36 742  
    
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel män i styrelsen 100 % 100 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 20 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 80 %  
    

Avtal om avgångsvederlag
Enligt avtal äger VD rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.
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Moderbolaget
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 15 13  
Män 43 44  
 58 57  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 1 362 1 303  
Övriga anställda 25 503 24 799  
 26 865 26 102  
    
Sociala kostnader    
Sociala kostnader för styrelse och verkställande direktör 428 409  
Pensionskostnader för övriga anställda 3 774 2 819  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 8 189 7 412  
 12 391 10 640  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 39 256 36 742  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %  
Andel män i styrelsen 100 % 100 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 20 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 80 %  
    

Avtal om avgångsvederlag
Enligt avtal äger VD rätt till 12 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.
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Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Skatt på årets resultat    
Aktuell skatt -162 -126  
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0  
Totalt redovisad skatt -162 -126  
    

Avstämning av effektiv skatt
  2021-12-31  2020-12-31
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  777  760
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 160 21,40 163
Ej avdragsgilla kostnader  2  25
Ej skattepliktiga intäkter    -62
Redovisad effektiv skatt 0,00 162 -16,53 126
     
     

Moderbolaget
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
Skatt på årets resultat    
Aktuell skatt 0 0  
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 0  
Totalt redovisad skatt 0 0  
    

Avstämning av effektiv skatt
  2021-01-01  2020-01-01
  -2021-12-31  -2020-12-31
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  632  538
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -130 21,40 -115
Ej avdragsgilla kostnader  41  16
Underskottsavdrag vars skattevärde ej
längre redovisas som tillgång  89  99
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0
     



Tierps Energi & Miljö AB
Org.nr 559031-4315

28 (37)
 

   
 

     

 
Not 9 Balanserade utgifter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 253 253
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 253 253
   
Ingående avskrivningar -202 -152
Årets avskrivningar -51 -50
Utgående ackumulerade avskrivningar -253 -202
   
Utgående redovisat värde 0 51
   

 
Not 10 Goodwill
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 0 7 528
Försäljningar/utrangeringar 0 -7 528
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
   
Ingående avskrivningar 0 -7 528
Försäljningar/utrangeringar 0 7 528
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0
   
Utgående redovisat värde 0 0
   

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 0 7 528  
Inköp 0 0  
Försäljningar/utrangeringar 0 -7 528  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0  
    
Ingående avskrivningar 0 -7 528  
Försäljningar/utrangeringar 0 7 528  
Årets avskrivningar 0 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
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Not 11 Byggnader, mark och markanläggningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärde 153 728 145 916
Inköp 75 0
Försäljning/utrangering -219 0
Omklassificering 993 7 812
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 154 577 153 728
   
Ingående avskrivningar -24 244 -19 469
Försäljning/utrangering 144 0
Årets avskrivningar -4 663 -4 775
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 763 -24 244
   
Utgående redovisat värde 125 814 129 484
   
Bokfört värde bygnader 99 165 101 477
Bokfört värde mark samt markanläggning 26 649 28 007
   

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 115 402 107 591  
Inköp 0 0  
Försäljningar/utrangeringar -20 0  
Omklassificeringar 683 7 812  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 116 065 115 403  
    
Ingående avskrivningar -9 372 -5 572  
Försäljningar/utrangeringar 9 0  
Årets avskrivningar -3 654 -3 799  
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 017 -9 371  
    
Utgående redovisat värde 103 048 106 032  
    
Bokfört värde byggnader 77 892 79 591  
Bokfört värde mark samt markanläggningar 25 157 26 440  
 103 049 106 031  
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Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 150 880 128 271
Inköp 790 3 325
Försäljningar/Utrangeringar -676 -210
Omklassificeringar 9 956 19 494
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 160 950 150 880
   
Ingående avskrivningar -70 463 -64 807
Försäljning/Utrangering 241 152
Årets avskrivningar -6 810 -5 808
Utgående ackumulerade avskrivningar -77 032 -70 463
   
Utgående redovisat värde 83 918 80 417
   

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 53 348 33 853  
Inköp 360 0  
Omklassificeringar 0 19 494  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 708 53 347  
    
Ingående avskrivningar -6 293 -4 197  
Årets avskrivningar -3 111 -2 097  
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 404 -6 294  
    
Utgående redovisat värde 44 304 47 053  
    

 
Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 353 241 334 922
Inköp 0 1 735
Försäljning/Utrangering -1 389 -682
Omklassficeringar 37 949 17 266
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 389 801 353 241
   
Ingående avskrivningar -83 764 -73 119
Försäljning/Utrangering 912 453
Årets avskrivningar -12 349 -11 098
Utgående ackumulerade avskrivningar -95 201 -83 764
   
Utgående redovisat värde 294 600 269 477
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Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 235 707 218 262  
Inköp 3 324 861  
Försäljningar/utrangeringar -1 389 -682  
Omklassificeringar 33 792 17 266  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 271 434 235 707  
    
Ingående avskrivningar -26 600 -19 691  
Försäljningar/utrangeringar 912 453  
Årets avskrivningar -8 416 -7 362  
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 104 -26 600  
Utgående redovisat värde 237 330 209 107  

 
 
Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 36 583 52 691
Inköp 40 488 29 259
Omklassificeringar -47 380 -45 367
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 691 36 583
   
Utgående redovisat värde 29 691 36 583
   

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 31 124 52 579  
Inköp 28 186 23 860  
Omklassificeringar -34 475 -45 315  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 835 31 124  
    
Utgående redovisat värde 24 835 31 124  
    

 
Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda kostnader 3 294 625  
Upplupna intäker 3 621 2 607  
 6 915 3 232  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda kostnader 3 183 562  
Upplupna intäkter 413 296  
 3 596 858  
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Not 16 Avsättningar
Koncernen
                 2021-12-31            2020-12-31
Pensioner och liknande förpliktelser
Belopp vid året ingång     5 831           4 446
Årets avsättning     2 398           1 385
      8 229           5 831

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång     4 619          4 619
Årets avsättningar        886                 0
      5 505          4 619
 
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Pensioner och liknande förpliktelser    
Belopp vid årets ingång 5 831 4 446  
Årets avsättningar 2 398 1 385  
 8 229 5 831  
    
Uppskjuten skatteskuld    
Belopp vid årets ingång 0 0  
Årets avsättningar 0 0  
Under året återförda belopp 0 0  
 0 0  
    

 
Not 17 Långfristiga skulder
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Förfaller senare än fem år efter balansdagen   
Externa lån vatten och avlopp 350 000 350 000
Anslutningsavgifter vatten och avlopp 23 931 22 185
Investeringsbidrag vatten och avlopp 7 221 7 744
Externa lån kreditinstitut 90 625 92 225
 471 777 472 154
   

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förfaller senare än fem år efter balansdagen    
Externa lån Vatten och Avlopp 350 000 350 000  
Anslutningsavgifter Vatten och Avlopp 23 931 22 185  
Investeringsbidrag Vatten och Avlopp 7 221 7 744  
 381 152 379 929  
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
Upplupna kostnader avseende personal 2 883 3 215  
Upplupna räntekostnader 312 326  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 707 6 949  
 6 902 10 490  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
Upplupna kostnader avseende personal 2 883 3 215  
Upplupna räntekostnader 241 252  
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 844 5 593  
 4 968 9 060  
    

Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 23 745 21 733  
Förändring av periodiserade anslutningsavgifter och bidrag 175 14 870  
Avsättning pensioner 2 398 1 386  
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -350 -1 335  
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 546 222  
 26 514 36 876  
    

Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 15 105 13 258  
Förändring av periodiserade anslutningsavgifter och bidrag 175 14 417  
Avsättning pensioner 2 398 1 386  
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -350 -1 326  
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 46 211  
 17 374 27 946  
    

 
Not 20 Likvida medel
Koncernen
 2020-12-31 2019-12-31
   
Likvida medel   
Banktillgodohavande 0 6
Tillgodohavanden på koncernkonto 13 582 26 822
 13 582 26 828 
   

Likvida medel klassificeras som koncernmellanhavanden i balansräkningen och som likvida medel i
kassaflödesanalysen.
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kassaflödesanalysen.

 
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Likvida medel    
Tillgodohavanden på koncernkonto 16 276 27 654  
 16 276 27 654  
    

Likvida medel klassificeras som koncernmellanhavanden i balansräkningen och som likvida medel i
kassaflödesanalysen.
 
 
Not 21 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 2021-01-01 2020-01-01  
 -2021-12-31 -2020-12-31  
    
    
Erhållna utdelningar 360 360  
 360 360  
    

 
Not 22 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde  

TEMAB Fjärrvärme AB 100 100 2 500 13 800  
    13 800  
      
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
TEMAB Fjärrvärme AB 556249-4723 Tierp 5 563 615  
      

 
Not 23 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde  

Antal A-Aktier 20 000 1 000  
 20 000  
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Not 24 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
 2021-12-31   
    
Förslag till vinstdisposition    
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:    
    
ansamlad förlust -1 720   
överkursfond 19 850   
årets vinst 632   
 18 762   
    
disponeras så att    
till aktieägare utdelas  360   
i ny räkning överföres 18 402   
 18 762   

 
Not 25 Obeskattade reserver
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Övriga obeskattade reserver 1 545 1 545  
 1 545 1 545  
    
    

Not 26 Ställda säkerheter
Koncernen
Det finns inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser.
 
Moderbolaget
Det finns inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser.
 
 
Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen

Vi har särskilt beaktat det förändrade säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina och  bevakar hur detta
kan påverka oss fram över. Vi ser i dagsläget ingen direkt påverkan förutom att bränslepriset har stigit
markant vilket om kostnadsnivån ligger kvar kommer påverka bolagets resultat negativt. Vi kommer
säkrar upp med kritiska insatsvaror för att undvika driftsstörningar framöver. Då vi under året arbetat
med framtagande av säkerhetsrutiner och säkerhetshöjande åtgärder har vi en god kunskap hur vi
internt ska  agera om säkerhetsläget försämras.
 
 
I övrigt har inga andra väsentliga händelser skett efter räkenskapsårets slut. 
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Moderbolaget

Vi har särskilt beaktat det förändrade säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina och bevakar hur detta
kan påverka oss fram över. Vi ser i dagsläget ingen direkt påverkan förutom att bränslepriset har stigit
markant vilket om kostnadsnivån ligger kvar kommer påverka bolagets resultat negativt. Vi kommer
säkrar upp med kritiska insatsvaror för att undvika driftsstörningar framöver. Då vi under året arbetat
med framtagande av säkerhetsrutiner och säkerhetshöjande åtgärder har vi en god kunskap hur vi
internt ska  agera om säkerhetsläget försämras.
 
I övrigt har inga andra väsentliga händelser skett efter räkenskapsårets slut. 
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