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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Tekniska Verken i Kiruna AB, med org nr 556204-3439 och säte i Kiruna, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Allmänt om verksamheten
Koncernen Tekniska Verken ansvarar för fjärrvärme, renhållning, gator, vägar, parker,
fritidsanläggningar, samt vatten- och avloppsreningsanläggningar i hela Kiruna kommun. Koncernen är
även huvudman för Kiruna avfallsanläggning och för återvinningscentraler i kommunen. Tekniska
Verken i Kiruna AB skapades 2003 genom att verksamheterna i de tre dåvarande driftsavdelningarna
slogs ihop. Den 31 december 2009 indelades bolagets verksamhet i moderbolaget Tekniska Verken i
Kiruna AB (TVAB) samt dotterbolaget Kiruna Kraft AB (KK) och Kiruna Kommunpartner AB (KKP),
tillsammans benämnda koncernen. Den 1 januari 2016 flyttades verksamheten i KKP till
moderbolaget TVAB, varvid två nya avdelningar bildas i TVAB - VA/Renhållning och Gata/Fritid.
Under 2019 har dotterbolaget KKP avvecklats genom fusion.

De olika bolagens verksamheter redovisas nedan.
Kiruna kommunföretag AB, som under inledningen av 2019 ägde TVAB, avvecklades under
början av året och TVAB återgick till att ägas direkt av Kiruna kommun .
Moderbolaget

VA/Renhållning
VA/Renhållning som är taxefinansierad ansvarar för den kommunala driften inom områdena vatten ,
avlopp och renhållning . VA-verksamheten sköter drift och underhåll av 21 vattenverk, 20
avloppsreningsverk och cirka 23 mil VA-ledningar. Avdelningen ansvarar även för slamtömning av
enskilda avlopp. Varje år produceras och distribueras cirka 4 miljoner mJ dricksvatten och en jämförlig
volym renas i avloppsreningsverken. Driften av de geografiskt åtskilda VA-verken utförs av personal
stationerad i Kiruna, Abisko, Vittangi och Karesuando.
Renhållningen ansvarar för inhämtande av hushållsavfall inom hela kommunen. Därutöver inhämtas
_även en del verksamhetsavfall. Personalen i Vittangi och Karesuando sköter även driften av fem
återvinningsstationer som är placerade i den östra kommundelen.
Gata/Fritid
Gata/Park utför på uppdrag av Kiruna kommun skötsel av gator, parker och grönområden. Vintertid
utgör snöröjning en stor del av verksamhetens uppdrag. Fritidsverksamheten omfattar drift av
idrottshallar, skidspår, slalombacke och skoterspår. I avdelning Gata/Fritid ingår även en
fordonsverkstad för att säkerställa drift och underhåll av den egna fordonsparken.
övriga avdelningar
Utöver driftsavdelningarna finns projekt- och utvecklingsavdelningen som tillhandahåller kompetens och
konsulttjänster inom bolaget och inom den övriga kommunkoncernen. Dessutom finns avdelningarna
HR/kommunikation och ekonomi som är stödfunktioner för hela TVAB-koncernen.
Kiruna Kraft AB
Kiruna Kraft AB producerar, säljer och distribuerar fjärrvärme och el från värmeverket i centrala Kiruna
och värme från värmeverket i Vittangi. Bolaget äger energiproduktions- och distributionsanläggningarna
och ansvarar även för Kiruna avfallsanläggning (KAA) där bland annat delar av bränslet produceras till
värmeverket. Även övrigt avfall som kommer från kommunmedborgarna hanteras av Kiruna Kraft AB.

,-c...
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncernen
Nettoomsättning (Mkr)
Resultat e finansnetto (Mkr)
Balansomslutning (Mkr)
Justerat eget kapital (Mkr)
Antal anställda
Personalkostnader (Mkr)
Investeringar koncern (Mkr)
Soliditet%

2019

2018

2017

2016

371
-0,5
517
51
207
114
69
10

358
-13,6
565
52
216
119
52
9

341
-21 ,0
555
64
222
121
70
12

340
7,2
533
82
222
112
65
15

2019

2018

2017

2016

183,4
1,0
92,2
43
156
84
12
47

185,9
-1,7
98,0
43
164
89
7

191,5
0,0
97
48
169
94
10
49

186,8
0,5
88
52
169
86
6
59

Definitioner: se not 29

Moderföretaget
Nettoomsättning (Mkr)
Resultat e finansnetto (Mkr)
Balansomslutning (Mkr)
Justerat eget kapital (Mkr)
Antal anställda
Personalkostnader (Mkr)
Investeringar (Mkr)
Soliditet%

44

Definitioner: se not 29

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2019 har stora steg tagits mot de strategiska målen, klimatneutralitet och nöjd kund index.
Inom energiområdet har ett nytt avtal tecknats med LKAB utgörande det första konkreta steget mot
avveckling av avfallsförbränning i Kiruna . Denna strategi, tillsammans med stadsomvandlingen,
har en direkt påverkan på avfallssystemet och framförallt vår avfallsanläggning (KAA) . Även inom
arbetet med reformeringen av KAA har stora steg tagits under året.

För det tredje stora systemet, vatten och avlopp (VA) , har arbetet med den framtida strategin tagit
stora kliv. Det långsiktiga ny- och reinvesteringsbehovet har kartlagts. Nu återstår att utreda behoven
för omvandlings- och exploateringsområden.
Kiruna och koncernen är satt i stor förändring genom den pågående stadsomvandlingen, men även till
stor del på grund av föränd rade omvärldsfaktorer. För att möta detta har organisationen anpassats för
ett allt större utvecklingsbehov.
Koncernens investeringar
lnvesteringsvolymen uppgår till 69 miljoner kronor för koncernen. De största investeringarna avser
åtgärder för det nya Kiruna samt kostnader i samband med underhållsstoppet under sommaren
(varav största posten är konvektionen av panna 1 och 2) .
Arets resultat
Verksamheten för koncernen har haft flera skeenden under året. De skattefinansierade
verksamhetsgrenarna har fungerat bra under året. Ekonomiskt inleddes året bra med ett positivt utfall
för snöröjningen , vilket under den senare delen av året påverkades negativt främst genom en
tidig vinter och ovanligt mycket snö. VA-verksamheten inledde året med en mycket stor läcka
på en av huvudstammarna för vattenförsörjningen , vilket medförde stora kostnader. Genom aktiva
besparingar och förändringar i hyror av VA-anläggningarna blev årets utfall ändå positivt. Inom
renhållningen har fokus legat på införandet av källsortering av matavfall. Införandet försenades
främst pga leveransproblem av fordon, vilket medfört att budgeterade kostnader för detta inte fallit
ut som planerat, varför ett positivt resultat erhållits.
Aret för fjärrvärmeverksamheten inleddes med stora problem inom produktionen , främst avseende
avfallseldningen. Detta medförde ett underskott inledningsvis, vilket senare under året till stor del
återhämtats. Sommarens underhållsstopp av avfallspannan blev ett utmanande projekt som drog
över i både tid och kostnad . Kvalitetsmässigt blev dock stoppet lyckat, vilket återspeglas i
hösten/vinterns produktion. Fjärrvärmeverksamheten utmanas även av en kraftigt ökande mängd
läckor på distributionsnätet. IL-
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Arets resultat efter finansnetto uppgår till cirka -1, 4 mkr för Kiruna Kraft AB som en effekt av dessa
produktionsproblem. Problemen har hanterats utan störningar för våra kunder, men med stora
kostnader för verksamheten. Som en effekt av dessa produktionsproblem har framförallt bränsle
och externa kostnader varit mycket höga.
Moderbolagets resultat är +963 tkr. För all skatte- och taxefinansierad verksamhet förs eventuell vinst
och förlust över till nästkommande räkenskapsår
Förväntad framtida utveckling
Fokusområden
I affärsplanen för Tekniska Verken i Kiruna AB framgår att företagets fokus fortsatt är hållbarhet. Inför
2020 har styrelsen i affärsplanen uttryckt detta tydligt genom de två långsiktiga strategiska målen,
klimatneutralitet och nöjd kund index (NKI) på 90 % år 2025, samt i de aktiviteter som finns beslutade.
Självklart är den ekologiska hållbarheten den enskilt mest betydande frågan för verksamheterna.
Under 2020 kommer vi fortsatt ha stort fokus på anpassningen av organisationen, ta nästa steg i
utvecklingen av energisystemet och utarbeta en tydlig VA-strategi. Utöver detta kommer
möjligheterna med digitalisering att prioriteras som en del i förändringen av våra interna processer, men
även ut mot kund. För den sociala hållbarheten ligger fokus på våra kunder och invånare i Kiruna
kommun. Detta ska vi främst utveckla genom att förbättra företagets kultur genom ett systematiskt arbete
med företagets värdegrund .
Utveckling
Inom koncernen finns ett stort fokus på utvecklande aktiviteter. Givetvis till stor del drivet av
stadsomvandlingens möjligheter men även till stor del av de omvärldsförändringar vi ser. De stora
påverkande trenderna i omvärlden är givetvis klimatutmaningen och digitaliseringen.
I syfte att förverkliga en ekologiskt hållbar stad pågår ett arbete att skapa en plattform från vilket
arbetet kan bedrivas. Under 2016 beviljades offentlig finansiering till två stora kommunala
forsknings- och utvecklingsprojekt för detta arbete, med samlingsnamn Kiruna Sustainability
Center (KSC). Projekten pågår med full fart och vi ser effekter av dessa projekt. Det ena projektet
förlängdes under hösten 2019 med ytterligare 3 år.
Vår roll i stadsomvandlingsprocessen är tydlig. Vårt fokus ligger på teknik och infrastruktur, men även
hållbarhetsfrågor med koppling främst till den ekologiska hållbarheten. Arbetet med uppförandet av den
nya infrastrukturen i Nya Kiruna pågår för fullt. Inom vissa områden har projekten slutförts och
överlämnats till exploatörer.
Arbete med samverkan i regionen kring miljö- och energifrågor har utvecklats ytterligare. Vi har
avtal med våra avfallsleverantörer anpassade till den nya produktionssituationen genom
samarbetet med LKAB.
Inom energiområdet fortsätter arbetet med nästa steg i samarbetet med den lokala gruvindustrin,
LKAB. Under 2019 tecknades ett avtal som innebär att det första steget mot ett energisystem baserat
på spillvärme och en avveckling av avfallsförbränning är taget.
Reformeringen av avfallssystemet pågår med full kraft. Som en led i detta pågår ett samarbetsprojekt
med en extern avfallsaktör. En ökad fokusering på det kommunala uppdraget med en tydlig strategi
att klättra i avfallshierarkin är också en del av reformeringen .
Risker och osäkerhetsfaktorer
Den enskilt största risken för bolaget är problemen med att klara av de miljövillkor verksamheten
åsatts.
Den främsta långsiktiga ekonomiska risken utgörs av en framtida minskad värmeförsäljning, både på
grund av varmare klimat och minskat kundunderlag. Kortsiktigt ligger risken i en mycket låg tillgänglighet
och anläggningshastighet i den avfallseldade pannan (P3). Under 2020 ligger fortsatt stort fokus i att
hantera dessa risker för att trygga ekonomin .
Avtalet med LKAB avseende ersättningen för gruvans påverkan medför långsiktigt en trygghet i och med
att bolaget kan satsa på det nya Kiruna i form av moderna produktionslösningar och även nya kunder.k_
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Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Koncernen
Det systematiska arbetet med de viktiga frågorna kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och
brandfrågor är ständigt levande inom koncernen .

Koncernen bedriver 13 anmälningspliktiga och 6 tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken
samt 10 mindre anläggningar som omfattas av tillstånds-/anmälningsplikt enligt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Koncernen har även beslut/tillstånd för transport av farligt
avfall och annat avfall än farligt avfall.
Energiproduktion
Energiproduktionen vid Kiruna värmeverk är en tillståndspliktig verksamhet. Värmeverket har tillstånd
för värme- och elproduktion genom förbränning av högst BB 000 ton avfall per år varav högst 2 500 ton
får bestå av farligt avfall inom de avfallskategorier som är godkända att förbrännas. Verksamheten
påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten . I Vittangi produceras värme till största delen
genom förbränning av skogsflis i en anmälningspliktig anläggning. Energiproduktionen i Kiruna och
Vittangi motsvarar 48% av koncernens nettoomsättning.
Avfallstransporter
Den anmälningspliktiga verksamheten består av insamling och transport av avfall från hushåll, industri
och företag . Verksamhetens påverkan på den yttre miljön härrör främst från transporterna genom
utsläpp till luft.
FA-verksamheten
Inom ramen för tillståndet för Kiruna kraftvärmeverk innehas tillstånd att samla in farligt avfall
från allmänhet och företag, samt att mellanlagra avfall på bolagets miljöenhet. Bolaget innehar även
ett tillstånd för transport av farligt avfall. Allt avfall skickas vidare för upparbetning eller destruktion.
Verksamhetens påverkan på den yttre miljön består av utsläpp till luft genom transport av avfallet till
destruktionsanläggning.
Kiruna Avfallsanläggning
Bolaget har deponiceller för farligt avfall med lakvattenuppsamling och rening samt hårdgjorda ytor för
sortering , balning och mellanlagring av avfall. Den 19 april 2012 fastställde Mark- och miljödomstolen
slutliga villkor för utsläpp till vatten . Verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning påverkar omgivningen
framförallt genom utsläpp till mark och vatten via lakvattenreningen, samt mellanlagring av avfall inom
anläggningen, via utsläpp till luft avseende deponigas från den gamla hushållsdeponin samt genom
buller och delvis även nedskräpning. Verksamheten anpassas kontinuerligt i syfte att minska eventuella
störningar för omgivningen.
Kiruna Kraft AB lämnade in en ansökan under 2015 om nytt tillstånd för verksamheten, vilket
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gav tillstånd om i juni 2016. Kiruna Kraft valde att överklaga
vissa delar i tillståndet berörande mängden oljeavfall som får behandlas årligen , samt vilka
avfallsslag och verksamheter som skall omfattas av kravet på lakvattenuppsamling. Länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation godkände den ekonomiska säkerheten för verksamheten och tillståndets ej
överklagade delar togs i bruk redan i början på 2017. Avgörandet från mark- och miljödomstolen inkom i
januari 2018, varvid även de överklagade delarna av tillståndet togs i bruk. Det nya tillståndet medger att
Kiruna Kraft får mellanlagra 4 500 ton inert avfall, 65 000 ton icke-farligt avfall, varav 30 500 ton
brännbart avfall, samt 1 200 ton farligt avfall vid något tillfälle. Verksamheten får också deponera högst
12 000 ton inert och icke-farligt avfall samt 2 000 ton farligt avfall per år i nuvarande klass 1-celler. Det
nya tillståndet sträcker sig fram till 2025. /4_
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Inom anläggningen finns även en yta för mellanlagring och behandling av förorenade jordar, vilket
omfattas av ett separat tillstånd fastställt 201 O och 2013 av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
Tillstånden medger mellanlagring av högst 20 000 ton förorenade massor vid enstaka tillfällen samt
behandling av maximalt 50 000 ton icke farligt avfall och 20 000 ton farligt avfall i form av förorenade
jordar per kalenderår. Under 2018 ansöktes och beviljades även en C-anmälan om att få lagra och
behandla upp till 10 000 ton icke farligt avfall på ytan. Mellanlagring och behandling sker på hårdgjord,
asfalterad yta och lakvatten samlas upp, vilket leds till anläggningens lakvattenrening. Huvudsaklig
miljöpåverkan sker genom utsläpp av lakvatten till omgivande mark och vatten.
VA-verksamheten
Inom VA-verksamheten har avloppsreningsverken den största påverkan på miljön genom utsläpp till
vatten. Beroende på typ av rening och uppnådd reningsgrad sker utsläpp av övergödande (fosfor och
kväve) och syreförbrukande ämnen. Vissa miljöfarliga ämnen (till exempel mediciner och kemikalier)
kan inte avlägsnas vid reningen och det är viktigt att dessa inte tillförs avloppet. Inom kommunen finns
20 avloppsanläggningar varav tre omfattas av tillståndsplikt (>2 000 pe) och sju omfattas av
anmälningsplikt (> 200 pe). Tillsynsmyndigheten lämnar gränsvärden för tillåtna utsläppshalter avseende
bland annat syreförbrukande ämnen och fosfor. Reningen kan ske mekanisk, kemiskt och biologiskt.

Eget kapital - koncernen
2019-12-31
Aktiekapital

Ingående balans

Reserver

Summa
eget

kapital

14 600

33 506

3 783
-463

51 889
-463

14 600

33 506

3 320

51 426

Arets resultat
Vid årets utgång

Bal.res.
inkl årets
resultat

Eget kapital - moderföretaget
2019-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Ingående balans

14 600

Reservfond

345

Fritt eget kapital

Over-kursfond

32 000

Arets resultat
Vid årets utgång

14 600

345

32 000

Bal.res. inkl
årets resultat

Summa

-5 602

41 343

-172

-172

-5 774

41 171

eget
ka ila/

Förslag till behandling av företagets förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor 5 774 475, behandlas enligt följande:
Balanseras i ny räkning

-5 774

Summa

-5 774

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
k.,
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr

Nettoomsättning
övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Bränslekostnader
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2019

2018

370 589
8 049
378 638

361 783
42 097
403 880

5

-51 893
-155 695
-113 636

-39 300
-200 136
-118 194

6

-53 686
3 728

-55 220
-8 970

83
-4 268
-457

208
-4 864
-13 626

Not
3

4

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Arets resultat

1 276

8

-457

-12 350

L
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Balansräkning - k·oncernen
Belopp i tkr

2019-12-31

2018-12-31

9

9 928
9 928

11 284
11 284

10
11

89 831
18 470
265 692
8 748

89 770
18 937
253 656
4108

5 822
388 563
398 491

25 581
392 052

27 804
27 804

21 282
21 282

79 099

84 264
2 086
2 854
3 971
40474
133 649

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Elcertifikat och utsläppsrätter
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Fordon och arbetsmaskiner
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

12
13
14

Summa anläggningstillgångar

403 336

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Kiruna Kommun, koncernkonto
Aktuell skattefordran
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

3 845
7 710
90654

Kassa och bank
Kassa och bank

8626
8626

Summa omsättningstillgångar

118 458

163 557

SUMMA TILLGÅNGAR

516 949

566 893
,t._
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

2019-12-31

2018-12-31

18

14 600
33 506
3 320
51 426

14 600
33 506
3 783
51 889

16

328
26 795
27 123

328
21 271
21 599

324 772
324 772

12 240
311 223
323 463

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Reserver
Balanserat resultat inkl. årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
övriga avsättningar
Långfristiga skulder
övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till Kiruna Kommun
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

19
20

21

12 240
55 941

12 240
29 379
72
7 917
64 020
113 628

6 819
94942
169 942

516 949

566 893
k_
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Kassaflödesanalys - koncernen
Not

2019

2018

24

-457
57 964
57 507
2 926

-13 626
155 145
141 519
-123

60 433

141 396

-6 523
41 749
-60 097

-7 748
-36 783
72 059

35 562

168 924

lnvesteringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar

-51 426
2473
1 356

-112 257
724

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-47 597

-111 533

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

26

Inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Amortering av leasingskuld
Avyttring aktier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

13 549
-12 240
2 100

25

-36 525
-12 240

3409

-48 765

-8 626
8626

8626
8 626

/2...
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2019

2018

183 362
7 262
190 624

185 882
12 082
197 964

5

-36 132
-62 334
-83 684

-35 534
-68 126
-88 652

6

-7 451
1 023

-7 378
-1 726

62
-122
963

85
-105
-1 746

-1 135
-172

-4 780
5 800
-726

-172

-726

Not
3

4

Resultat frän finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Arets resultat

7

8
A:::-
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

10
11

14 541
18 470
215
8 748

15 857
18 937
284
4108

14

1 347
43 321

3 448
42 634

15, 28

11 170
11 170

3 270
3 270

54 491

45 904

2 277
2 277

2 178
2 178

27 191
2456

29 259
1 456
2 065
262
8 500
41 542

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Fordon och arbetsmaskiner
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

12
13

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

450
5 331
35 428

Kassa och bank
Kassa och bank

8 626
8 626

Summa omsättningstillgångar

37 705

52 346

SUMMA TILLGÅNGAR

92 196

98 250

L--
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018- 12-31

14 600
345
32 000
46 945

14 600
345
32 000
46 945

-5 602
-172
-5 774
41 171

-4 878
-726
-5 604
41 341

2 624
2 624

1 489
1 489

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

17

Bundet eget kapital

Aktiekapital
Reservfond
överkurs fond

18

Ansamlad förlust

Balanserat resultat
Arets resultat

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Längfristiga skulder
Skulder till Kiruna Kommun
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20

13 349
13 349

21

14 906
3 540
503
4 739
11 364
35 052

27 488
8286
3 559
16 087
55 420

92 196

98 250
/"-

14 (29)

Tekniska Verken i Kiruna AB
Org nr 556204-3439

Kassaflödesanalys - moderföretaget
2019

2018

967
6 992
7 959
2 568

-1 746
10 072
8 326

10 527

8 326

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-100
4 049
-20 870
-6 394

211
4198
7 297
20 032

lnvesteringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 270
589
-10 000
2 100
-15 581

-7 160
534

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

24
26

Inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-6 626

13 349
13 349
-8 626
8626
25

-4 780
-4 780
8626
8 626
k,

15 (29)
Tekniska Verken i Kiruna AB
Org nr 556204-3439

NotE?r
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1
Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012: 1 Arsredovisning och koncern redovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet "Redovisningsprinciper i moderföretaget".
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Immateriella anläggningstillgångar avser Elcertifikat och Utsläppsrätter. Dessa redovisas till
anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter
bedömts vara väsentlig . Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen .
Nyttjandeperiod
10-40 år
Byggnader
3-33 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
3-33 år
Inventarier, verktyg och installationer

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången . En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. /4.._
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Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. ·
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyld igheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt
hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som
tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av
skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår
de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden [leasingperioden].
Operationella leasingavtal
Leasingavg ifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden .
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen .
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras
aktuella plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012: 1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkn ingen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats . Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången .
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen .
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. tk.-
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Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag , normalt ett
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften
är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda . Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker frän förväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.
Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012: 1.
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag .
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

~
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag .
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas.
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld .

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget
reducerar tillgångens redovisade värde.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseföNärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förväNaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses föNärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förväNstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförväNet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I föNärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förväNstidpunkten av föNäNade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid föNäNstidpunkten. Från och med
föNäNstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förväNade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.
Koncernbidrag och aktieägarfil/skott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i
utbyte redovisas direkt i eget kapital. 4.--
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Not2
Uppskattningar och bedömningar
Bolaget har inga väsentliga uppskattningar eller bedömningar
Not3

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Energidistribution
Renhållningstjänster
Gatu- park- fritid- slam- och VA-verksamhet
övriga konsulttjänster
Intäkter som ej fördelas på rörelsegren

Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Renhållningstjänster
Gatu- park- fritid- slam- och VA-verksamhet
övriga konsulttjänster
Intäkter som ej fördelas på rörelsegren

2019

2018

176 089
49 718
120 481
7 046
17 255
370 589

171 639
49240
111 641
10 172
19 091
361 783

2019

2018

208
754
046
354
362

33 816
124017
10 172
17 877
185 882

2019

2018

134
10

154
45

Ohrlings PriceWaterhouseCooper AB
Lekmannarevisionsuppdrag

83

35

Moderföretag
KPMGAB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

59
3

72
30

Ohrlings PriceWaterhouseCooper AB
Lekmannarevisionsuppdrag

83

35

Not4

34
132
7
9
183

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncern
KPMGAB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
~
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Nots

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

2019

varav
män

2018

varav
män

Moderföretaget

Sverige
Totalt i moderföretaget

164
164

75%

52
52

84%

84%
76%

216

77%

156
156

74%

51
51

84%

207

74%

75%

Dotterföretag

Sverige
Totalt i dotterföretag
Koncernen totalt

84%

Antal heltider uppgår till 128 (149) för moderföretaget, 45 (49) för dotterföretaget.
Totalt för koncernen 173 (198).
Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare

2019-12-31

2018-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Styrelsen

33%

33%

övriga ledande befattningshavare

18%

17%

Styrelsen

33%

33%

övriga ledande befattningshavare

13%

13%

Moderföretaget

Koncernen totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2018

2019
Löneroch
ersättningar

Moderföretaget

57 324

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

1)

Löner och
ersättningar

23 366

58 441

(4 422)

8 592

20 753

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

Sociala
kostnader

Sociala
kostnader

23 164
1)

20 628

8 786

79 069

31 950

(1 682)

78077

(varav pensionskostnad)

31 958
2)

(4 490)

(1 790)

(6 104)

2)

(6 280)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 400 tkr (f.å . 404 tkr) företagets VD och styrelse.
Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 400 tkr (f.å. 404 tkr) företagets VD och styrelse.
Koncernen har inqa utestående pensionsföroliktelser.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2019
2018

Moderföretaget
Dotterföretag
Koncernen totalt

Styrelse
och VD

övriga
anställda

Styrelse
och VD

övriga
anställda

909

56 415
20 753
77 168

898

57 543
20628
78 171

909

898

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 4 000 tkr (4 526 tkr)
andra ledande befattninqshavare än styrelse och VD.

"---
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Nots

Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

2019-12-31

2018-12-31

16 901
61 512

16156
59 739

78 413

75 895

2019
16 470

2018
16 757

2019-12-31

2018-12-31

Mode!företaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
Not 7

15160
59 656

74 429

74 816

2019
14 989

2018
15 406

2019

2018

-1 135
-1 135

5800
5800

Bokslutsdispositioner, övriga

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning
- Maskiner och andra tekniska anläggningar

Nots

15 905
58 524

Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt
2019
Koncernen
Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

Procent

Belopp

2018
Procent

-457

Belopp

-13 626

21 ,4%

98

22,0%

2 998

-42,9%

-196

-2 ,5%

-344

-31,9%

-146

0,0%

53,4%

244

-10,1 %

-1 378

9,4%

1 276

0,0%

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 10,7 mkr (10 mkr).
2019
Modelföretaget
Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

Procent

Belopp

2018
Procent

-172

Belopp

-726

21 ,4%

37

22,0%

160

-21 ,5%

-37

-22,0%

-160

-0,1%

0,0%

'<--
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Not 9

Elcertifikat och utsläppsrätter

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Arets förändring
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 10

2019-12-31

2018-12-31

11 284
-1 356
9 928

4 644
516
6124
11 284

9 928

11 284

2019-12-31

2018-12-31

189 993
7 030

191 316
4 588
-5 911
189 993

Byggnader och mark

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
Koncernen och moderföretaget
Marken innehas med tomträtt.

197 023

-100 223

-95 679
2 683

-557
-6 412
-107 192

-7 227
-100 223

89 831

89 770

2019-12-31

2018-12-31

26 074

31 624
361
-5 911
26 074

26 074

-10 217
-1 316
-11 533

-11 322
2 683
-1 578
-10 217

14 541

15 857

23 (29)
Tekniska Verken i Kiruna AB
Org nr 556204-3439

Not 11

Fordon och arbetsmaskiner

; Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
· Vid årets slut
, Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Modetiöretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 12

2019-12-31

2018-12-31

49 523
3 933
-2 528
50 928

48453
1 092
-22
49 523

-30 587
2 516
-4 387
-32 458

-26 180
22
-4 429
-30 587

18 470

18 937

2019-12-31

2018-12-31

49 523
3 933
-2 528
50 928

48 453
1 092
-22
49 523

-30 587
2 516
-4 387
-32 458

-26 180
22
-4 429
-30 587

18 470

18 937

2019-12-31

2018-12-31

971 485
73 236
-6 289
1038432

912 901
60 597
-2 013
971 485

-717 829
-16 357
5 191
-2 538
-41 207
-772 740

-637 648
-38 262
1 640
-43 559
-717 829

265 692

253 656

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Avskrivning motsvarande erhållet bidrag
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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2019-12-31

2018-12-31

779
-34
745

779

-495
34
-69
-530

-378

215

284

2019-12-31

2018-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 13

779

-117
-495

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

24
6
-5
25

466
438
718
186

22 174
2 422
-130
24466

-20 358
5 597
-1 677
-16 438

-19 233
130
-1 255
-20 358

8 748

4108

2019- 12-31

2018-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

13 780
6 438
-5 718
14 500

11 488
2 422
-130
13 780

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut

-9 672
5 597
-1 677
-5 752

-8 547
130
-1 255
-9 672

8 748

4108

Redovisat värde vid årets slut

~
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Not 14

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2019-12-31

2018-12-31

Koncernen
Vid årets början
Om klassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

25 581
-98 048
78 289
5 822

Moderföretaget
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

3 448
-4 904
2 803
1 347

3 285
3 448

2019-12-31

2018-12-31

Not 15

44
-62
43
25

152
128
557
581

163

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Avyttring
Vid årets slut

3 270
10 000
-2 100
11 170

3 270

Redovisat värde vid årets slut

11 170

3 270

3 270

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag I Org nr I Säte

Kiruna Kraft AB , 556526-8371 , Kiruna
Kiruna Kommunpartner, 556797-5049, Kiruna

Not 16

2019-12-31

2018-12-31

Antal
andelar

Andel
i%i)

Redovisat
värde

Redovisat
värde

1 000
100

100,0
100,0

11170

1 170
2100

11 170

3 270

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern
Förutbetald leasing
Upplupna intäkter
Förutbetalda rörelsekostnader

Moderföretag
Förutbetald leasing
Upplupna intäkter
Förutbetalda rörelsekostnader

Not17

2019- 12-31

2018-12-31

354
3 992
3 364
7 710

48
34 543
5 883
40474

188
2 59 1
2 552
5 331

48
6173
2 279
8 500

Behandling av förlust

Förslag till behandling av företagets förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor 5 774 475, behandlas enligt följande :

Balanseras i ny räkning
Summa

-5 774
-5 774
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Not 18

Antal aktier och kvotvärde

Antal aktier
Kvotvärde
Not 19

2019-12-31

2018-12-31

14 600
1 000

14 600

2019-12-31

2018-12-31

21 271
5 524
26 795

19 223
2 048
21 271

1 000

Övriga avsättningar

Koncernen
Avsättning för återsällningskostnader
Redovisat värde vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Redovisat värde vid årets slut

Avsättning avser sluttäckning Kiruna avfallsanläggning, samt sanering värmeverksområdet i Kiruna.
Not20

Långfristiga skulder

2019-12-31

2018-12-31

324 772
324 772

311 223
311 223

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdaqen :
Koncernen
Skulder till Kiruna Kommun
Moderföretaget
Skulder till Kiruna Kommun

Not 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Moderföretaget
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader

Not 22

13 349
13 349

2019-12-31

2018-12-31

36 025
27 995
64 020

60 167
34 775
94 942

3 450
7 914
11 364

3 600
12 487
16 087

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Belopp i tkr

Ställda säkerheter

2019-12-31

2018-12-31

Inga

Inga

Eventualförpliktelser
Koncernen har inga eventualförpliktelser.
Not 23

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

Belopp i tkr

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

2019-12-31

2018-12-31

Inga

Inga
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Not24

Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not25

2019

2018

83
4 268

208
4 864

2019

2018

62 ,
118

85
104

Likvida medel
2019-12-31

Koncernen
Följande de/komponenter ingår i likvida medel:
Tillgodohavande på koncernkonto

2018- 12-31

8626
8 626
2019-12-31

Moderföretaget
Följande de/komponenter ingår i likvida medel:
Tillgodohavande på koncernkonto

2018-12-31

8626
8 626

Not 26
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Koncernen
Avskrivningar
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Förändring avsättning deponi

övriga ej kassaflödespåverkande poster

Moderföretaget
Avskrivningar
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
övriga ej kassaflödespåverkande poster

2019

2018

53 686
-1 243
5 524
-3
57 964

55 220
3 228
-351
2 048
95 000
155 145

2019

2018

7 451

7 378
3 228
-534

-456
-3
6 992

10 072

te,.
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Not 27

Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Kiruna kommun, orgnr 212000-2783, med säte i Kiruna .
Tekniska Verken i Kiruna AB, upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som bolaget
ingår i. Tekniska Verken i Kiruna AB, ingår i en koncern där Kiruna kommun, org nr 212000- 2783,
upprättar koncernredovisning för den största koncernen .
Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 16% (13) av inköpen och 7% (7)
av försäljningen andra företag inom den egna bolagskoncernen.

Not 28

Fusion

Under året har dotterföretag Kiruna kommunpartner AB med org nr 556797-5049 fusionerats med
moderföretaget. Resultat- och balansräkningsposterna i Kiruna kommunpartner AB per fusionsdagen
2019-03-20 framgår nedan.
Belopp per

2019-03-20
-2

Rörelseresultat
Omsättningstillgångar
Skulder

2 111
-8
2 103

Not29

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning :
Soliditet:

Totala tillgångar
(Totalt eget kapital+ 78 % av obeskattade reserver)/ Totala tillgångar

4......
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Revisionsber8tte se
Till bolagsstämman i Tekniska Verken i Kiruna AB, org. nr 556204-3439

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Tekniska Verken i Kiruna AB för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen . Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag .

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten . De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns . Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen .
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen .
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen .

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten . Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen . Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen ,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncern redovisningen . Vi ansvarar för styrning ,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden .~

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den . Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen , däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden .

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital , konsolideringsbehov ,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen , och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen .

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen . Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna . Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentl ighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag , vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen .

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen .
Haparanda den 26 februari 2020
KPMGAB

Tapio Kastet
Auktoriserad revisor
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