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Styrelsen och verkställande direktören för TEMAB Fjärrvärme AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
 
 
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.
 
Styrelse
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 fr 2021-04-07

Gunnar Jansson Lars-Ola Sandström

 Ann-Kristin Hilli fr 2021-04-07
 
Extern verkställande direktör

Tomas Ulväng 

Revisorer
Ordinarie    
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Huvudrevisor   
Niclas Bergenmo, Uppsala, aukt. revisor 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer utsedda av Tierps kommun.

Ordinarie    Suppleant

Göran Carlsson   Peter Staland

Styrelsen fattar årligen beslut om arbetsordning enligt aktiebolagslagen, instruktion om
arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt en instruktion om insamling och rapportering av

uppgifter till styrelsen.

Styrelsen för Tierps Fjärrvärme AB har under året haft sju protokollförda sammanträden.
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Information om verksamheten

Ägandeförhållanden/uppdrag
Bolaget grundades år 1985. TEMAB Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av

fjärrvärme i Tierp och Örbyhus samt närvärme i Karlholm.

Den 1 januari 2016 övergick ägandet från Tierps kommun till Tierps Energi & Miljö AB,

559031-4315 (ägs till 100 % av Tierps Energi & Miljö AB). VD för bolaget har varit Tomas Ulväng.

Produktion
Det har varit ett relativt stabilt år ur ett produktionstekniskt perspektiv. Vi har under året haft hög
tillgänglighet på de båda baspannorna vilket resulterat i att vi har hög andel flis i produktionsmixen.
Under året har vi drivit ett större styrsytem projekt vid Örbyhus fjärrvärmeanläggning med syfte att

framtidssäkra produktionen av fjärrvärme.

Anläggningarna har följande produktionskapacitet:

Tierp 32 MW, Örbyhus 8,5 MW och Karlholm 4,4 MW.

Bränslefördelning i % av tillförd energi under året(Karlholm tillförd energi): 

Bränsle  Tierp Karlholm Örbyhus Totalt

Skogsflis  72,7   59,4

RGK    8,8     7,2

Pellets  18,3  97,4   33,1 25,6

Briketter       57,8      6,6

Neste My    0,22    2,6     7,4   1,21

El        1,8   0,2

Nyanslutningar

Under året har 3 stycken fastigheter anslutits. Totalt är det nu 477 st. anslutna fastigheter.

Värmeavgifter
Den totala energiförsäljningen har uppgått till 61 440 MWh, fördelat på ca 49 700 MWh i Tierp,

ca 7 500 MWh i Örbyhus samt ca 4 240 MWh i Karlholm.

Miljöredovisning
TEMAB Fjärrvärmes verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt

genom buller och lukt.

Miljömätningar har utförts i enlighet med gällande kontrollprogram.

I samband med byggnationen av ny rökgasrening och rökgaskondensering för fastbränslepanna 2
har TEMAB Fjärrvärme erhållit nya försiktighetsmått som är anpassade till kraven i MCP-direktivet.

Försiktighetsmåtten framgår av delegationsbeslut daterat 2017-11-22 (Dnr 2017/1477-6). 
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Utsläpp till luft
Kontroll av pannornas förbränning sker dels med kontinuerlig mätning av O2-halt i rökgas efter

pannorna samt dels genom mätning av eldstadstemperatur ovanför eldstaden.

Kontroll av emissioner till luft sker med ett mätsystem för kväveoxider efter multicykloner,
rökgaskondensering respektive elektrofilter. Mätsystemet mäter halten O2, NO, CO,
rökgastemperatur, nyttiggjord energi samt bestämmer massflödet av kväveoxider med rökgaserna.

Registrering sker i särskild mätdator.

Kväveoxider
Utsläpp till luft av kväveoxider får, enligt delegationsbeslut, som riktvärde ej överstiga 300 mg/Nm3

vid 6% O2-halt.

Medelvärdet för kväveoxidhalter (NOx) har under året varit ca 89 mg/Nm3 (fg år 72 mg/Nm3) för

flispanna 1(FP1) och för flispanna 2 (FP2) ca 116 mg/Nm3(fg år 109 mg/Nm3).

Koldioxid
Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid har erhållits för

våra anläggningar i Tierp.

I februari 2020 genomfördes ett byte av bränsle i Oljepanncentralen(OPC) i Tierp där Eo1 ersatts
med Neste My. Genom byte av bränsle har ett kolidioxidutsläpp från fossila bränslen om ca 32 ton

undvikits vid anläggningen i Tierp. 

Den sammantagna förbrukningen av Neste MY vid bolagets anläggningar uppgick till ca 91,9 m3

och därigenom har utsläpp om ca 185 ton(fg år 193 ton) koldioxid undvikits. 

Stoft
Stoft är partiklar av aska som släpps ut i luften. Rökgaserna från flispannorna i Tierp renas från stoft

via multicykloner, ett elektrofilter samt en rökgaskondenseringsanläggning.

Utsläpp till vatten

Rening av kondensatet från rökgaskondenseringsanläggningen sker via en sedimenteringsanläggning
och sandfilter. Efter reningen pH-justeras vattnet innan det slutligen släpps ut i kommunens

dagvattennät. En viss del av kondensatet återförs som befuktning av bränsle.

Aska
Analys av aska och slagg har utförts med avseende på cesiumhalten. Aska levereras till Gatmot och

används som utjämningsmaterial innan sluttäckning.

Analyser har även utförts på askans innehåll av metaller. Mängden metaller i askan låg klart under

Skogsstyrelsens rekommendationer för högsta godtagbara halter av metaller.

Kontroll av bränsle

Varje leverans av bränsleflis kontrollvägs och fukt bestäms för beräkning av effektivt energiinnehåll.

Personal
All personal har överförts till TEMAB från 2017-04-01. TEMAB hyr ut personal till TEMAB

Fjärrvärme AB.
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Utsikter för framtiden
Långsiktiga mål 2025 för koncernen:

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.
Samtidigt som vi tittar på nya lösningar ska vi därför alltid se till att vårda det som redan vi har på

plats. Genom strategiska och långsiktiga beslut ska 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 ständigt är öppen för nya idéer. Genom att

mäta, analysera och utmana oss själva säkerställer vi en fortsatt utveckling.

Strategier för att uppnå satta mål på koncernen till 2025 inom fjärrvärmen
Det ska finnas framtagna underhållsplaner för ledningsnätet och värmeproduktionen som baseras på
tillståndsbaserat underhåll. Underhållet och driften ska vara digitaliserat och stöd från artificiell

intelligens ska vara en naturlig del av underhållet.

Huvuddelen av bränslet ska vara baserat på grot och skogsflis. Styrning av produktionen ska utgå
från historiskt uppmätt produktionsdata samt prognosen framåt. Val av produktionsstrategi ska utgå

från leveranssäkerhet och produktionskostnad.

Det ska finnas en tjänsteportfölj som syftar till att stödja kunden med energieffektiviseringar. Vi ska

ställa krav på förnyelsebara transporter vid leveranser till fjärrvärmen.

Ett effektivt nätverk ska finnas på plats där vi närliggande energibolag hjälps åt med kritiska resurser.

Resultat
Årets resultat uppgår till 615 tkr, årets intäktsökning beror dels på väder förhållandena under året
och att det faktiskt var en hel del kyla under årets första och sista månader. Värmeproudktionen har
under året optimerats vilket resulterat i att produkitonskostnaden har minskat, dels på grund av att
andelen skogsflis i bränslemixen har ökat och därmed har en kostsam spetsproduktion undvikits. Vi

har även anslutit en del större kunder till vårt nät under året. 

 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 47 638 41 591 42 289 41 820  
Resultat efter finansiella poster 5 077 581 2 058 2 725  
Balansomslutning 135 507 133 711 134 859 125 627  
Rörelsemarginal (%) 12,2 1,9 6,7 5,7  
Soliditet (%) 18,4 15,7 15,4 15,5  
Kassalikviditet (%) 80,0 76,1 106,2 34,0  
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Förändring av eget kapital (Tkr)
 Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 2 500 500 1 853 455 5 308
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:   455 -455 0
Utdelning   -360  -360
Årets resultat    615 615
Belopp vid årets utgång 2 500 500 1 948 615 5 563
      

 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 1 947 786
årets vinst 615 094
 2 562 880
 
disponeras så att
till aktieägare utdelas 360 000
i ny räkning överföres 2 202 880
 2 562 880
 
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.
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

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

2020-01-01
-2020-12-31  

 

kassaflödesanalys med noter.

Nettoomsättning 2 47 638  41 591  
Aktiverat arbete för egen räkning  217  231  
Övriga rörelseintäkter  381  928  
  48 236  42 750  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -21 275  -21 412  
Övriga externa kostnader 3 -11 881  -12 031  
Personalkostnader 4, 5 0  0  
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar  -8 691  -8 490  
Övriga rörelsekostnader  -500  -11  
  -42 347  -41 944  
Rörelseresultat  5 889  806  
      
Resultat från finansiella poster      
Avyttring av utsläppsrätter  7  670  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  19  6  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -838  -901  
  -812  -225  
Resultat efter finansiella poster  5 077  581  
      
Bokslutsdispositioner 6 -4 300  0  
Resultat före skatt  777  581  
      
Skatt på årets resultat 7 -162  -126  
Årets resultat  615  455  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 8 0  51  
  0  51  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 9 22 766  23 454  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 39 614  33 363  
Kulvertnät och installationer 11 57 270  60 370  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 12 4 856  5 458  
  124 506  122 645  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav  5  5  
  5  5  
Summa anläggningstillgångar  124 511  122 701  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter  4 131  3 642  
  4 131  3 642  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 516  1 379  
Fordringar hos koncernföretag  1 952  2 391  
Övriga fordringar  77  392  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 3 320  2 374  
  6 865  6 536  
      
Kassa och bank  0  6  
Summa omsättningstillgångar  10 996  10 184  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  135 507  132 885  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 14, 15     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  2 500  2 500  
Reservfond  500  500  
  3 000  3 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  1 948  1 853  
Årets resultat  615  455  
  2 563  2 308  
Summa eget kapital  5 563  5 308  
      
Obeskattade reserver 16 24 337  20 037  
      
Långfristiga skulder 17, 18     
Skulder till kreditinstitut  97 025  98 688  
Summa långfristiga skulder  97 025  98 688  
      
Kortfristiga skulder 18     
Skulder till kreditinstitut  1 600  1 850  
Leverantörsskulder  4 590  5 491  
Aktuella skatteskulder  127  80  
Övriga skulder  333  0  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1 932  1 431  
Summa kortfristiga skulder  8 582  8 852  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  135 507  132 885  
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Kassaflödesanalys
Tkr

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

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  5 077  581  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 20 9 140  8 324  
Betald skatt  -115  -109  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  14 102  8 796  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -489  -489  
Förändring av kundfordringar  -137  229  
Förändring av kortfristiga fordringar  -2 055  371  
Förändring av leverantörsskulder  -901  -246  
Förändring av kortfristiga skulder  838  -43  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 358  8 618  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -10 953  -9 546  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0  208  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 953  -9 338  
      
Finansieringsverksamheten      
Amortering av lån  -1 913  -1 800  
Utbetald utdelning  -360  -360  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2 273  -2 160  
Årets kassaflöde  -1 868  -2 880  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  -826  2 054  
Likvida medel vid årets slut  -2 694  -826  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
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.
 
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
Balanserade utgifter 20,00  
   

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 2,50  
Markanläggningar 5,00  
Maskiner 6,67-10  
Inventarier, verktyg och installationer 6,67-10  
Kulvertnät 4,00  
Kontorsinventarier 20,00  
   

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.
 
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
de uppstår.
 
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.
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balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

 
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
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. 
 
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.
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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.
 
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. 
 
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.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Not 2 Omsättningens fördelning
 2021 2020  
    
Nettoomsättningen per rörelsegren    
Värmeavgifter 47 278 40 905  
Anslutningsavgifter 360 686  
 47 638 41 591  
    

 
Not 3 Arvode till revisorer
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 70 75  
Övriga tjänster 24 9  
 94 84  
    

 
Not 4 Medelantalet anställda
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda 0 0  
    

 
Not 5 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
 
 
Not 6 Bokslutsdispositioner
 2021 2020  
    
Förändring av överavskrivningar -4 300 0  
 -4 300 0  
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Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021 2020  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt -162 -126
Totalt redovisad skatt -162 -126
   

Avstämning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  777  581
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -160 21,40 -124
Ej avdragsgilla kostnader  -2  -2
Redovisad effektiv skatt 20,60 -162 21,40 -126
     

 
Not 8 Balanserade utgifter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 253 253  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 253 253  
    
Ingående avskrivningar -202 -152  
Årets avskrivningar -51 -51  
Utgående ackumulerade avskrivningar -253 -203  
    
Utgående redovisat värde 0 50  
    

 
Not 9 Byggnader, markanläggnigar och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 38 326 38 326  
Inköp 75 0  
Försäljningar/utrangeringar -199 0  
Omklassificeringar 310 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 512 38 326  
    
Ingående avskrivningar -14 872 -13 897  
Försäljningar/utrangeringar 135   
Årets avskrivningar -1 009 -975  
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 746 -14 872  
    
Utgående redovisat värde 22 766 23 454  
    
Bokfört värde byggnader 22 622 23 310  
Bokfört värde mark 144 144  
 22 766 23 454  
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 22 766 23 454  

 
Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 97 533 94 418  
Inköp 430 3 325  
Försäljningar/utrangeringar -676 -210  
Omklassificeringar 9 956   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 107 243 97 533  
    
Ingående avskrivningar -64 170 -60 611  
Försäljningar/utrangeringar 241 152  
Årets avskrivningar -3 699 -3 711  
Utgående ackumulerade avskrivningar -67 628 -64 170  
    
Utgående redovisat värde 39 615 33 363  
    

 
Not 11 Kulvertnät och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 117 534 116 660  
Inköp  874  
Omklassificeringar 833   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 118 367 117 534  
    
Ingående avskrivningar -57 164 -53 428  
Årets avskrivningar -3 933 -3 737  
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 097 -57 165  
    
Utgående redovisat värde 57 270 60 369  
    

 
Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 5 458 111  
Inköp 10 497 5 398  
Omklassificeringar -11 099 -51  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 856 5 458  
    
Utgående redovisat värde 4 856 5 458  
    

 
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda kostnader 111 63  
Uppl intäkter 3 209 2 311  
 3 320 2 374  
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Not 14 Antal aktier och kvotvärde

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde  

Antal A-Aktier 2 500 1 000  
 2 500  
    

 
Not 15 Disposition av vinst eller förlust
 2021-12-31   
    
Förslag till vinstdisposition    
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:    
    
balanserad vinst 1 948   
årets vinst 615   
 2 563   
    
disponeras så att    
till aktieägare utdelas  360   
i ny räkning överföres 2 203   
 2 563   

 
Not 16 Obeskattade reserver
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ack överavskr kulvert 20 666 16 366  
Ackumulerade överavskrivningar 3 671 3 671  
 24 337 20 037  
    

 
Not 17 Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förfaller senare än fem år efter balansdagen    
Kreditinstitut 90 625 92 225  
 90 625 92 225  
    

 
Not 18 Skulder som avser flera poster
Företagets banklån om 98 625 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.
 
 2021-12-31 2020-12-31  
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 97 025 98 688  
 97 025 98 688  
    
Kortfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 1 600 1 850  
 1 600 1 850  
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 1 600 1 850  

 
Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna räntekostnader 71 74  
Övriga upplupna kostnader 1 861 1 357  
 1 932 1 431  
    

 
Not 20 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 8 640 8 322  
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar  -9  
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 500 11  
 9 140 8 324  
    

 
Not 21 Ställda säkerheter
Det finns inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser.
 
 
Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi har särskilt beaktat det förändrade säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina bevakar vi 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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Tierp den dag som framgår av vår digitala signatur. 
 
 
 
  
Kenneth Karlsson Jonas  Nyberg
Ordförande  
  
  
  
Björn Hellstedt Gunnar Jansson
  
  
  
  
Klas Jakobsson Tomas Ulväng
 Verkställande direktör
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
Öhrlings PricewaterhouseCooper AB 
 
 
 
Niclas Bergenmo  
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 


