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Tekniska Verken i Kiruna AB 

Org nr 556204-3439 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Tekniska Verken i Kiruna AB, med org nr 556204-3439 och säte i Kiruna, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021 . 

Allmänt om verksamheten 
Koncernen Tekniska Verken ansvarar för fjärrvärme, renhållning, gator, vägar, parker 
samt vatten- och avloppsreningsanläggningar i hela Kiruna kommun. Koncernen har även ansvar 
för Kiruna avfallsanläggning och för återvinningscentralerna i kommunen. 

Moderbolaget 
VNRenhållning 
VNRenhållning 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 m" dricksvatten och en jämförlig 
volym renas i avloppsreningsverken. Driften av de geografiskt åtskilda VA-verken utförs av personal 
stationerade 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/Park 
Avdelningen Gata/Park utför på uppdrag av Kiruna kommun skötsel av gator, parker och grönområden. 
Vintertid utgör snöröjning en stor del av verksamhetens uppdrag. En fordonsverkstad ingår även för att 
säkertälla drift och underhåll av den egna fordonsparken. 

Övriga avdelningar 
Projekt- och utvecklingsavdelningen tillhandahåller kompetens och konsulttjänster inom bolaget och den 
övriga kommunkoncernen. Dessutom finns avdelningarna HR/kommunikation och Ekonomi som utgör 
stödfunktioner inom koncernen. 

Dotterbolaget 
Kiruna Kraft AB producerar, säljer och distribuerar fjärrvärme och el från värmeverket i centrala Kiruna. 
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.,.._ 
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
Koncernen 2021 2020 2019 2018 
Nettoomsättning (Mkr) 407 393 377 369 
Resultat e finansnetto (Mkr) 9 29 -0,5 -13,6 
Balansomslutning (Mkr) 545 521 517 565 
Justerat eget kapital (Mkr) 83 76 51 52 
Antal anställda 158 171 173 198 
Personalkostnader (Mkr) 111 111 114 119 
Investeringar koncern (Mkr) 33 29 69 52 
Soliditet% 15 15 10 9 
Definitioner: se not 26 

Moderföretaget 2021 2020 2019 2018 
Nettoomsättning (Mkr) 197 197,7 189,3 196,5 
Resultat e finansnetto (Mkr) 0,7 1,0 1,0 
Balansomslutning (Mkr) 95,2 87,2 92,2 
Justerat eget kapital (Mkr) 44 44 43 
Antal anställda 117 126 128 
Personalkostnader (Mkr) 84 85 84 
Investeringar {Mkr) 7 4 12 
Soliditet % 47 50 47 
Definitioner: se not 26 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Aret 2021 har till stor del präglats av den pågående pandemin. I våra leveranser mot Kirunaborna har 
pandemin inte påverkat nämnvärt, däremot syns detta i vår vardag på arbetet. Inom koncernens alla 
områden fortsatte dock arbetet med stort fokus mot våra strategiska mål, klimatneutralitet och nöjda 
kunder. 

Inom energiområdet togs ett historiskt steg under hösten 2021 då avtal med LKAB avseende utökade 
spillvärmeleveranser signerades. Detta avtal innebär bland annat att energiåtervinning av avfall i Kiruna 
upphör senast våren 2024. Denna strategi, ti llsammans med stadsomvandlingen, har en direkt 
påverkan på avfallssystemet och framför allt vår avfallsanläggning (KAA). Även inom arbetet med 
reformeringen av avfallsområdet har stora steg tagits under året. 
Under året togs beslut om att sälja fjärrvärmeverksamheten i Vittangi. Nya ägaren tar över 
verksamheten 1 januari 2022. 

Anläggande! av den enskilt största investeringen inom VA, "Kiruna Vatten", vars syfte är att säkra 
dricksvattenförsörjningen inom Kiruna C, fortsatte med full fart framåt. Mindre tidsförskjutningar 
har aviserats. 

Kiruna och kommunkoncernen är satt i stor förändring genom den pågående stadsomvandlingen, men 
även till stor del på grund av förändrade omvärldsfaktorer. För att möta detta genomförs en kontinuerlig 
anpassning av organisationen för ett ökat fokus på utveckling. Sammanslagning av avdelningarna VNRH 
och Gata/Park beslutades under året för att träda ikraft från 1 januari 2022. 

Koncernens investeringar 
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lnvesteringsvolymen uppgår till 35,5 miljoner kronor för koncernen. För Kiruna Kraft AB gjordes de största 
investeringarna i samband med sommarens underhållsstopp, bl.a. en reparation av turbinen. 
Den största investeringen för moderbolaget var en snöslunga som avdelning Gata/park köpte in. 

Arets resultat 
Verksamheten för koncernen har haft nera skeenden under året. De skattefinansierade 
verksamhetsgrenarna har fungerat bra. Ekonomiskt inleddes året med höga kostnader pga ovanligt 
mycket snö och personalbrist inom främst verkstaden. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat till största delen beroende på betydligt lägre anläggningshyror 
Inom renhållningen har en stor mängd avfall från ÅVC samt förseningar i införandet av källsortering för mata1 
en resultatpåverkan. De ökade mängden bidrog till en ökad kostnad samtidigt som 
förseningar av källsortering av matavfall medfört en lägre kostnad. I övrigt kännetecknas avfallsområdet av 
mycket stora förändringar inom lagstiftning och styrmedelsområden. 

Aret för fjärrvärmeverksamheten kännetecknas inledningsvis av ett relativt milt klimat, samt stabil 
produktion för främst avfallseldningen innebärande en god resultatutveckling. Arets slut med ovanligt kallt 
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klimat gav mycket höga produktionskostnader, medförande ett resultat ungefär i nivå med årsbudget. 
Sommarens underhållsstopp av avfallspannan genomfördes ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra. 
Fjärrvärmeverksamheten utmanas fortsatt av en stor mängd läckor på distributionsnätet. 

Arets resultat efter finansnetto uppgår till 8,4 (28) Mkr för Kiruna Kraft AB, 

Moderbolagets resultat efter finansnetto är 696 (995) 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 
2022 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 2022 kornrner vi fortsatt att ha stort fokus på anpassningen av organisationen, ta nästa steg i 
utvecklingen av energi- och avfallssystemen och fortsätta vårt arbete mot vår lagda VA-strategi. Utöver 
detta kommer möjligheterna med digitalisering att prioriteras som en del i förändringen av våra interna 
processer, men även ut mot kund. Den sociala hållbarheten fokuserar 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, Lokalt drivet av stadsomvandlingens 
möjligheter men även, i allt tilltagande omfattning, de industrisatsningar som sker i Kiruna. De stora 
påverkande trenderna i omvärlden är klimatutmaningen och digitaliseringen . 

I syfte att förverkliga en ekologiskt hållbar stad pågår ett arbete för att skapa en plattform från vilket 
arbetet kan bedrivas. Under 2019 förnyades den offentliga finansieringen till det kommunala forsknings
och innovationsprojektet som går under namnet Kiruna Sustainability Center (KSC). Arbetet pågår i hela 
Kiruna Kommunkoncern under projektledning av TVAB-koncernen. 

Vår roll i stadsomvandlingsprocessen är tydlig. Fokus ligger på teknik och infrastruktur, men även på 
hållbarhetsfrågor kopplade till främst den ekologiska hållbarheten. Arbetet med uppförandet av den 
nya infrastrukturen i det Nya Kiruna pågår för fullt. Inom vissa områden har projekten slutförts och 
överlämnats till exploatörer. 

Den lagda strategin mot ett energisystem baserat på spillvärme från LKAB fortsätter att följas. Under 
2021 tecknades avtal för införandet av steg 2 i strategin. Med LKABs framtidsplaner blir det än tydligare 
att ett energisystem baserat på spillvärme är det enda rätta i Kiruna. Som en direkt följd av 
förändringarna inom energiområdet samt omvärldsförändringarna måste även avfallssystemet reformeras. 
Under året kommer reformeringen av avfallsystemet fortsätta. 

De närmaste åren inom VA-systemet kommer att präglas av tunga investeringar drivna av en stor 
underhållsskuld inom främst ledningsnätet, men också av miljö- och kvalitetsrelaterade skäl. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Den enskilt största risken för Kiruna Kraft AB 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 2022 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. 

J-~ 
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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 besluVtillstånd för transport av farl igt 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 98 000 ton avfall per år varav högst 2 500 ton 
får bestå av farligt avfall inom de avfalls kategorier som är godkända att förbrännas. Verksamheten 
påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten. I Vittangi har värme producerats till största delen 
genom förbränning av skogsflis i en anmälningspliktig anläggning. Energiproduktionen i Kiruna och 
Vittangi motsvarar 47 (44) % 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 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 avfallstransporterna till 
destruktionsanläggningen. 

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 ti ll 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 har tillstånd för att 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 enstaka tillfällen. Verksamheten får också 
deponera högst 12 000 ton inert (ej nedbrytbart) 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. 

Inom anläggningen finns även en yta för mellanlagring och behandling av förorenade jordar, vilket 
omfattas av ett separat tillstånd fastställt 2010 och 2013 av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 
Tillstånden medger mellanlagring av högst 20 000 ton förorenade massor vid enstaka till fällen 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. Lakvatten samlas upp och leds ti ll 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 ti llåtna utsläppshalter avseende 
bland annat syreförbrukande ämnen och fosfor. Reningen sker mekaniskt , kemiskt och biologiskt. 

(_ 
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Eget kapital - koncernen 

2021 -12-31 
Aktiekapital 

Ingående balans 14 600 

Omföring mellan poster i eget kapital 

Ianspråktagande av överkursfond 

Arets resultat 

Vid årets ulgång 14 600 

Eget kapital - moderföretaget 

2021-12-31 Bundet eget kapital 
Aktiekapital Reservfond 

Ingående balans 14 600 345 

Ianspråktagande av överkursfond 

Arets resultat 

Vid årets utgång 14 600 345 

Förslag till behandling av företagets förlust 

Reserver Bal.res. Summa 
inkl årets eget 

resultat kapital 

32 345 29 165 76 110 

-5 975 5 975 

7 089 7 089 

26 370 42 229 83 199 

Ansamlad förlust 
Överkursfond Ansamlad Summa 

förlust inkl eget 
årets resultat ka{?_ital 

32 000 -5 975 40 970 

-5 975 5 975 

-284 -284 

26025 -285 40 685 

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor 284 074, behandlas enligt följande: 

Balanseras i ny räkning -284 074 
Summa -284 074 

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvi sas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. ( 
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Resultaträkning - koncernen 
Belopp i tkr Not 2021 2020 

Nettoomsättning 3 407 267 393 489 
Aktiverat arbete för egen räkning 509 444 
Övriga rörelseintäkter 2 239 1 628 

410 015 395 561 
Rörelsens kostnader 
Bränslekostnader -42 031 -31 022 
Övriga externa kostnader 4 -192 646 -172506 
Personalkostnader 5 -110 754 -110901 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -52 995 -49 236 
Rörelseresultat 6 11 589 31 896 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resullatposter 100 102 
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 6 11 -3 472 
Resultat efter finansiella poster 9 078 28 526 

Skatt på årets resultat 8 -1 989 -3 609 
Årets resultat 7 089 24 917 

k. 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Elcertifikat och utsläppsrätter 9 25 593 10 376 

25 593 10 376 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 10 79 602 83 149 
Fordon och arbetsmaskiner 11 19 528 20 488 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 162 293 188 065 
Inventarier, verktyg och installationer 13 57 898 64 535 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 14 31 379 18 704 

350 700 374 941 

Summa anläggningstillgångar 376 293 385 317 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 32 299 38 231 

32 299 38 231 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 89 757 75 480 
Aktuell skattefordran 505 506 
övriga fordringar 19 382 2 384 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 5 951 18 898 

115 595 97 268 

Kassa och bank 
Kassa och bank 21 149 

21 149 

Summa omsättningstillgångar 169 043 135 499 

SUMMA TILLGÅNGAR 545 336 520 8 16 
-t. 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 17 

Aktiekapital 18 14 600 14 600 
Reserver 26 370 32 345 
Balanserat resultat inkl. årets resultat 42 229 29 166 
Summa eget kapital 83 199 76 111 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 6 159 4 170 
Övriga avsättningar 19 39 279 33 034 

45 438 37 204 
Långfristiga skulder 20 

Skulder till Kiruna Kommun 279 899 294 463 
279 899 294 463 

Kortfristiga skulder 
Leverantörs skulder 44 709 20 904 
övriga skulder 13 761 15 024 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 78 330 77 110 

136 800 11 3 038 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 545 336 520 816 
'i. 
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Kassaflödesanalys - koncernen 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 23 9 078 28 526 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 59 084 54 964 

68 162 83 490 
Inkomstskatt 
Kassaf löde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 68 162 83 490 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning{-)/Minskning(+) av varulager 5 932 -10 427 
Ökning{-)/Minskning{+) av rörelsefordringar -18 327 -6 6 14 
Ökning{+)/Minskning(-) av rörelseskulder 23 762 11 650 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 79 529 78 099 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -30 478 -36 426 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 879 1 324 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -15 217 -448 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -43 816 -35 550 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån -14 564 -42 549 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 564 -42 549 

Arets kassaflöde 21 149 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets s lut 21 149 

4-. 
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Resultaträkning - moderföretaget 
Belopp i tkr Not 2021 2020 

Nettoomsättning 3 196 595 197 725 
Aktiverat arbete för egen räkning 509 444 
Övriga rörelseintäkter 1 654 663 

198 758 198 832 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -42 031 -40 356 
Övriga externa kostnader 4 -64 069 -64 531 
Personalkostnader 5 -83 755 -84 627 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -8 253 -8 308 
Rörelseresultat 6 650 1 010 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 71 70 
Räntekostnader och liknande resultatposter -25 -85 
Resultat efter finansiella poster 696 995 

Bokslutsdispositioner 
Bokslutsdispositioner, övriga 7 -980 -1 196 
Resultat före skatt -284 -201 

Skatt på årets resultat 8 

Arets resultat -284 -201 
t... 
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Balansräkning - moderföretaget 
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 10 12 596 13 225 
Fordon och arbetsmaskiner 11 13 789 16 269 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 129 172 
Inventarier, verktyg och installationer 13 7 317 7 485 
Pågående nyanläggningar och förskolt 
avseende materiella anläggningstillgångar 14 3 334 1 663 

37 165 38 814 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 15. 25 1 170 11 170 

1 170 11 170 

Summa anläggningstillgångar 38 335 49 984 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 2 602 2 328 

2 602 2 328 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 26 800 27 524 
Fordringar hos koncernföretag 1 888 2 495 
Övriga fordringar 1 391 1 103 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 3 081 3 802 

33 160 34 924 

Kassa och bank 
Kassa och bank 21 149 

21 149 

Summa omsättningstillgångar 56 9 11 37 252 

SUMMA TILLGÅNGAR 95 246 87 236 
J'(_ 
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Balansräkning - moderföretaget 
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 17 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 18 14 600 14 600 
Reservfond 345 345 
Överkurs fond 26 025 32 000 

40 970 46 945 
Ansamlad förlust 

Balanserat resultat -1 -5 774 
Arets resultat -284 -201 

-285 -5 975 
40 685 40 970 

Obeskattade reserver 
Ackumulerade överavskrivningar 4 800 3 820 

4 800 3 820 
Långfristiga skulder 20 

Skulder till Kiruna Kommun 2 463 
2 463 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 11 407 7 224 
Skulder till koncernföretag 8 356 3 437 
Övriga skulder 12 858 10 498 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 17 140 18 824 

49 761 39 983 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 246 87 236 
{_ 
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Kassaflödesanalys - moderföretaget 
Beloef!_ i tkr 2021 2020 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 23 696 995 
Justering för poster som inte ingår i kassaOödet 24 8 007 8 076 

8 703 9 071 
Inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 8 703 9 071 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -274 -51 
Ökning(-}/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 764 504 
Ökning(+)IMinskning(-) av rörelseskulder 9 778 4 931 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 971 14 455 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 238 -3 876 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 879 307 
Förvärv av finansiella tillgångar 10 000 
Avyttring av finansiella tillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 641 -3 569 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån -2 463 -10 886 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 463 -10 886 

Arets kassaflöde 21 149 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 21 149 ., __ 
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Noter 
Belopp i tkr om inget annat anges 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (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 ti ll 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. 

Byggnader 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar• materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
koncernföretag 

Nyttjandeperiod 
10-40 år 
3-33 år 
3-33 år 

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 ti llgångens återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast 0111 de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing 
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. 
Leasingavgifterna 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. t... 
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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 balansräkningen 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. 
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 effektivränte
metoden. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Avgiftsbestämda planer 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. 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. 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som 
skuld. 

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 nuvärde
beräknats. 
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. . 
k_.. 
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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 ti llförlitlig 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 
Dotterföre/ag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste
talet 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 rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen 
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna 
tidpunkt ses förvärvaren 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 förvärvstidpunkten 
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade 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 redovisnings
principerna 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. ... 
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Bolaget har inga väsentliga uppskattningar eller bedömningar 

Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 

2021 
Koncernen 
Nettoomsättning per rörelsegren 
Energidistribution 
Renhållningstjänster 
Gatu- park- fritid- slam- och VA-verksamhet 
ö vriga 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 

Not 4 

Koncern 
KPMGAB 
Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 

Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Ohrlings PriceWaterhouseCooper AB 
Lekmannarevisionsuppdrag 
Moderföretag 
KPMGAB 
Revisionsuppdrag 
Andra uppdrag 
Ohrlings PriceWaterhouseCooper AB 
Lekmannarevisionsuppdrag 

189 423 
54 270 

143 609 
19 965 

407 267 
2021 

33 599 
143 609 

19 387 

196 595 

2021 

261 
161 

11 5 

149 
37 

115 

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. k--. 

2020 

180 082 
61 001 

142 939 
9 266 

201 
393 489 

2020 

33 506 
154 752 

9 266 
201 

197 725 

2020 

138 
15 

68 
4 
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Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 
Medelantalet anställda varav 

2021 män 

Moderföretaget 

Sverige 117 69% 

Totalt i moderföretaget 117 69% 

Dotterföretag 

Sverige 41 84% 

Totalt i dotterföretag 41 84% 

Koncernen totalt 158 73% 

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Moderföretaget 

Styrelsen 

Övriga ledande befattningshavare 

Koncernen totalt 

Styrelsen 

Övriga ledande befattningshavare 

2020 

126 
126 

45 
45 

171 

2021-12-31 
Andel kvinnor 

41 % 

29% 

41 % 

29% 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 

varav 
män 

69% 

69% 

86% 

86% 

73% 

2021 2020 
Löner och Sociala Löner och 

ersättningar kostnader ersättningar 

Moderföretaget 58 042 23 237 59 262 
(vara•1 pensior1skostnad) 1) (4 513) 1) 

Dotterföretag 18 898 7 627 18 792 
(varav pensionskostnad) (1 363) 

Koncernen totalt 76 940 30 864 78 054 

2020-12-31 
Andel kvinnor 

41% 

25% 

41 % 

25% 

Sociala 
kostnader 

23 361 
(4 602) 

7 075 
(1 477/ 

30 436 
(varav pensionskostnad) 2/ (5 876) 1/ (6 079/ 

1} Av moderföretagets och koncernens pensionskostnader avser 388 tkr (f.å. 446 tkr} företagets VD och 
styrelse. Moderbolaget och koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser. 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga 
anställda 

2021 
Styrelse Övriga Styrelse 

2020 
Övriga 

och VD anställda och VD anställda 

Moderföretaget 994 57 048 924 
Dotterföretag 18 898 
Koncernen totalt 994 75 946 924 

Avgångsvederlag 
Anställningsavtal med verkställande direktören i Tekniska Verken i Kiruna AB innehåller 12 månaders 
avgångslön . . 

"-

58 338 
18 792 
77 130 
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Not 6 Operationell leasing 
Leasingavtal där företaget är leasetagare 
Koncern 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
upps/Jgningsbara operationella leasingavtal 
Inom ett år 
Mellan ett och fem år 
Senare än fem år 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 

Moderföretaget 
Framtida minimileaseavgitter avseende icke 
upps/Jgningsbara operationella leasingavtal 
Inom ett år 
Mellan ett och fem år 
Senare än fem år 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 

Not 7 Bokslutsdispositioner, övriga 

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

Not 8 Skatt på årets resultat 
Avstämning av effektiv skatt 

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 
Effekt av ändrade skattesatser 
Redovisad effektiv skatt 

Moderföretaget 
Resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt 
Redovisad effektiv skatt 

Procent 

20,6% 

1.2% 

0,2% 

0,0% 

0,0% 

21,9% 

Procent 

20,6% 

-15,8% 

-4,9% 

-0,2% 
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2021-12-31 2020-12-31 

18 409 17 250 
63 879 59 595 

82 288 76 845 

2021 2020 
17 495 17 222 

2021-12-31 2020-12-31 

16 707 16 254 
62 468 57 603 

79 175 73 857 

2021 2020 
17 495 16 226 

2021 2020 

-980 -1 196 
-980 -1 196 

2021 2020 
Belopp Procent Belopp 

9 078 28 526 

- 1 870 21 ,43/) -6 105 

-105 0,2% -56 

-16 0,0% 

-8,1% 2 297 

-0 ,6% 163 

-1 989 12,7% -3 609 

2021 2020 
Belopp Procent Belopp 

-284 -201 

59 22,0% 44 

-45 -21,9% -44 

-14 0,0% 

0,1% 
'L 
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Not 9 Elcertifikat och utsläppsrätter 

Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Redovisat värde vid årets slut 

Not 10 Byggnader och mark 

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

Moderföretaget 
Ackumulerade ansl<affningsvärden 
Vid årets början och årets slut 
Nyanskaffningar 
Avyttringar och utrangeringar 
Omklassificeringar 
Vid årets slut 

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

Redovisat värde vid årets slut 

Varav mark 
Koncernen och modelföretaget 
Marken innehas med tomträtt. 
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2021-12-31 2020-12-31 

10 376 9 928 
15 217 448 
25 593 10 376 

2021-12-31 2020-12-31 

217 451 217 573 
3 436 
-361 -122 

-78 
220 448 217 451 

-117 159 -1 10 599 
88 122 
78 

-6 710 -6 682 
-123 703 -117 159 

-17 143 -17 143 
79 602 83 149 

2021-12-31 2020-12-31 

26 074 26 074 
960 

-361 
-78 

26 595 26 074 

-12 849 -1 1 533 
88 
78 

-1 3 16 -1 316 
-13 999 -12 849 

12 596 13 225 

t._ 



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 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 
Arets avskrivning 
Vid årets slut 
Redovisat värd e v id årets s lut 

Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar och utrangeringar 
Vid årets slut 
Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 
Arets avskrivning 
Vid årets slut 
Redovisat värde vid årets s lut 

Not1 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Koncernen · 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar och utrangeringar 
Vid årets slut 
Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 
Arets avskrivning 
Vid årets slut 
Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början 
Nedskrivning motsvarande erhållet bidrag 
Vid årets slut 
Redovisat värde vid årets s lut 

Moderföretaget 
Ackumulerade ansi<affningsvärden 
Vid årets början 
Vid årets slut 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 
Arets avskrivning 
Vid årets slut 
Redovisat värde vid årets slut 
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2021-12-31 2020-12-31 

61 228 60 289 
5 412 2 713 

-2 657 -1 774 
63 983 61 228 

-40 740 -37 085 
1 506 1 707 

-5 221 -5 362 
-44 455 -40 740 
19 528 20 488 

2021-12-31 2020-12-31 

51 695 50 928 
3 097 2 459 

-2 657 -1 692 
52 135 51 695 

-35 426 -32 458 
1 506 1 662 

-4 426 -4 630 
-38 346 -35 426 
13 789 16 269 

2021-12-31 2020-12-31 

910 324 905 402 
5 878 10 785 

-2 252 -5 863 
913 950 910 324 

-690 693 -666 562 
1 742 5 289 

-29 597 -29 420 
-718 548 -690 693 

-31 566 -31 566 
-1 543 

-33 109 -31 566 
162 293 188 065 

2021-12-31 2020-12-31 

745 745 
745 745 

-573 -530 
-43 -43 

-616 -573 
129 172 

te. 



Tekniska Verken i Kiruna AB 

Org nr 556204-3439 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncernen 
Ack11mulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar och utrangeringar 
Vid årets slut 
Ack11m11/erade avskrivningar 
Vid årets början 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 
Årets avskrivning 
Vid årets slut 
Ack11mulerade nedskrivningar 
Vid årets början 
Nedskrivning motsvarande erhållet bidrag 
Vid årets slut 
Redovisat värde vid årets slut 

Moderföretaget 
Ack11m11lerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar och utrangeringar 
Vid årets slut 
Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden 
Vid årets slut 
Redovisat värde vid årets s lut 

Not 14 

Koncernen 
Vid årets början 
Omklassificeringar 
Investeringar 

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

Redovisat värde vid årets slut 
Moderföretaget 
Vid årets början 
Investeringar 
Redovisat värde vid årets slut 
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2021-12-31 2020-12-31 

134 576 126 145 
18 214 10 046 
-2 199 -1 615 

150 591 134 576 

-56 741 -50 413 
1 461 1 444 

-1 1 466 -7 772 
-66 746 -56 741 

-1 3 300 -13 300 
-13 438 
-26 738 -13 300 
57 898 64 535 

2021-12-31 2020-12-31 

15 447 14 500 
2 510 1 101 

-1 067 -154 
16 890 15 447 

-7 962 -5 752 
856 108 

-2 468 -2 318 
-9 574 -7 962 
7 31 7 7 485 

2021-12-31 2020-12-31 

18 704 5 822 
-28 084 -19 983 
40 759 32 865 
31 379 18 704 

1 663 1 347 
1 671 316 
3 334 1 663 .. 

"'-



Tek niska Verken i Kiruna AB 

Org nr 556204-3439 

Not15 Andelar i koncernföretag 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Återbetalat villkorat aktieägartillskott 
Redovisat värde vid årets slut 

2021-12-31 

11 170 
-10 000 

1 170 

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
2021-12-31 

Dotterföretag I Org nr I Säte 

Kiruna Kran AB. 556526-8371, Kiruna 

Antaf 

andelar 

1 000 

Andel 

i %i) 

Redovisat 

värde 

100.0 1 170 -----
1 170 

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncern 
Förutbetald leasing 
Upplupna intäkter 
Förutbetalda rörelsekostnader 

Moderföre/ag 
Förutbetald leasing 
Upplupna intäkter 
Förutbetalda rörelsekostnader 

Not 17 Behandling av förlust 
Förslag till behandling av företagets förlust 

2021-12-31 

361 
3 547 
2 044 
5 951 

160 
1 555 
1 366 
3 081 

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor 284 074, behandlas enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 

Not 18 

Antal aktier 
Kvotvärde 

Not 19 

Koncernen 

Antal aktier och kvotvärde 

Övriga avsättningar 

Avsättning för återställningsl<ostnader 

Redovisat värde vid årets början 
Avsättningar som gjorts under året 
Redovisat värde vid årets slut 

Summa 
-284 

-284 

2021-12-31 
14 600 

1 000 

2021-12-31 

33 034 
6 245 

39 279 

2020-12-31 

11 170 

11 170 

2020-12-31 
Redovisat 

värde 

11 170 

11 170 

2020-12-31 

243 
2 708 

15 947 
18 898 

160 
1 473 
2 169 
3 802 

2020-12-31 
14 600 
1 000 

2020-12-31 

26 795 
6 239 

33 034 
Avsättning avser sluttäckning av Kiruna avfallsanläggning, samt sanering av värmeverksområdet i Kiruna. 

Not 20 Långfristiga skulder 

Koncernen 
Avser internbank Kiruna Kommun med limit 360 mkr 
Moderföretaget 
Avser internbank Kiruna Kommun med limit 40 mkr 

2021-12-31 

279 899 

2020-12-31 

294 563 

2 463 
2 463 'i:.. 
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Tekniska Verken i K iruna AB 

Org nr 556204-3439 

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2021-12-31 2020-12-31 

Koncernen 
Förutbetalda intäkter 
Upplupna kostnader 

Moderföretaget 
Förutbetalda intäkter 
Upplupna kostnader 

3 196 
75 134 
78 330 

3 196 
13 944 
17 140 

35 897 
41 213 
77 110 

3 473 
15 351 
18 824 

Not 22 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser • koncernen och moderföretaget 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 
Pantsatt bankkonto, koncernen 

Eventualförpliktelser 
Eventualförpliktelser saknas. 

Not 23 

Koncernen 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Moderföretaget 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Betalda räntor och erhållen utdelning 

Not 24 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 

Koncernen 
Avskrivningar 

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 
Förändring avsättning deponi 
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 

Moderföretaget 

Avskrivningar 
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 

Not 25 Koncernuppgifter 

100 

2021 

100 
2 622 

2021 

71 
25 

2021 

52 995 
-53 

6 245 

59 187 

2021 

8 253 
-246 

8 007 

Företaget är ett helägt dotterföretag till Kiruna kommun, org nr 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 17% (14) av inköpen och 6% (7) 
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 

Not 26 
Balansomslutning: 

Soliditet: 

Nyckeltalsdefinitioner 
Totala tillgångar 
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver)/ Totala tillgångar 4_ 

100 

2020 

102 
3 472 

2020 

70 

85 

2020 

49 232 
-507 

6 239 

54 964 

2020 

8 308 
-232 

8 076 
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DocuSign Envelope ID: 0E88DA82-70E9-40E9-86O7-D9616A571BD0 

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 2021. 

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 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi ti llstyrker 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 

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 koncern redovisningen. 

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 . 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

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. 

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 koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

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. 
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DocuSign Envelope ID: OE88DA82-70E9-40E9-86D7-D9616A571BDO 

~ 
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 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 

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. 

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 

Haparanda den 15 mars 2022 

KPMGAB 

[

OocuSlgned by: 

(i":3..L-

3530E59492AE44A. .. 
Tapio Kastet 

Auktoriserad revisor 

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. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
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 väsentlighet. 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. 
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