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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

-:f Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e 

Au§ 117 Dnr 2014/159 042 

Årsredovisning 2013 Tingsryds kommunföretag AB 

Tingsryds kommunföretag redovisar av bolaget godkänd årsredovisning 
och koncernredovisning för 2013. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds kommunföretag AB:s årsredovisning och koncernredovisning 
2013-01-01-2013-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning i 
kommunstyrelsen. 
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Årsredovisning och koncernredovisning 2013-01-01 ~12-31 
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Beslut 

Styreslen beslutar att godkänna årsredovisning och kancermedavisning 2013-
01-01 ~-12-31. 
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ARSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 

2013~01 ~01 -2013-1 2-31 

.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

;Styrelse och VD får hi::\trnet) avge åi·si·edovish iM för bolaget 201 3-01 "31 -2013-12-31 
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Cecilia 'Cato, Älmeboda, c · 
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ReVisorer 

Följande revisorer~r Litsedda av l<orhh1LirifWIIrnäKtige i. Tingstyds l<ornrnun: 

$V_€3h-j:;rik Svensson, ordföri:\hcte, c 
Mats P~hrsson, vice ordförC)nde, -s 
KEitstjn Petersson, c 
PeterKoch, in 
Birgit Larsson, m 
13örje Jöhci.nssöil, s 

Dessl!toni har Yvohn.e 1-wndih, PwC, utsetts CIH fullgöra revision för verl<sarnh €Jtsåret ~013"?/1----
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~~------------------------------~--~~ 

Ägarföthålland~n 

Tlngsryds l<ommun .~ger sarntli9C1 al<tier l Tingstyds KommunföreJ?g AB. Tingsryds 
J\ornlllLJnföretag AB äger samtliga aktier i Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och 
fastighels AB och Tingsrydsbostäder AB, A.l<tierna för Tingsryds Energi AB oph Tin,gsryds 
Utv~cl<ling och Fastigh_~ts AB är förvärvade av Tingfiryds kommpn und~r ral<ensJ<apsåret. 
Tihgsryds f<:ommunföret_?g har aven förvärvat d~t nystartadt:J Tlngsrydsbostäqer AB ifrån 
startplattan under räkenskapsaret · · ·· · 

Tiilgsryds l<orrnnunföretag AB 

l 
Tingst:yds El'}ergi AB 

Tingsryds !Jtveci~Jingo"ch Fastig'nets 
AB Tingsryclsboståder AB 

Bolaget har sift såte i tingsryds l<ommun 

Visi.on 

Ändamålet med bola~rets verksamhet är an nå en öl<ad effel<tivisering och ett optimi:llt 
utnyttjande av l<ohlmunens resurser. 

Verksamheten 

Bolaget sl<a äga och förvalta al<tiei' i Tingsryc;ls .l<orrimuns 'ägda bplag -samt övG·rgripande 
sämordn CJ dotterbolagens verk;;amheter. Under' ä:ret har B st. 'Sammanträden hållits. 

Bolaget sl<a ge Mill sin samordningsfunktion stödja dotterbolagen iatt l)Jf!:inå vision och 
mal, .gn,Jndade på en samsyn till f:Jägn för l~ommunmedborganias bästa obh för att bidrc;~ till 
qppfyllelse avl<oJnmttn(3ilS gemen~arhma Vision Och mål. 

Bolaget sl<a via samordning verk;:~ för. att c;igaren erh~ller ekononiisl< t;~Vk(;lstnihg ihörjl 
ramen för dotterbolagens egen wtyeql<ling. 

·sola,9Eit ska tilise att l<omrmmens Vislqnlevandegörs inom koncernen öth. <;:itl kommunens 
m~lstyrningsmodeil bC)Iansert;:~d styrning tillärilpas i bolagen...f?'._ 
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~~------------------------------~~ q 

Bölagf!tsl\öncenYeri sl<a meoverkä till att storclriftsfördelar iliol11 lämpligä driftsfrågor och 
.Upphandling möjli9Qörs inom hela l<;orhmUnl\oncernen. 

Bölagel fåt' ej driva -v~ r!< samhet eller vidta åtgä1~der som ~j är förehligCJ rh~d l<omlnLmal 
kompetens: ·· · · · 

Ekonomi 

Mödet·bolaget visar p~ en förlust på 7 tl<[. J<onoernen visar· p."' ett gemelisalnt re;:;uitat på 
7 t8B tl<l'i vill$t. Mo9et'boläget h <;i r ingen egen Verksal.n!li:it utan .f<':ir'V?I.tar enelast pol@~ns 
al<tier. Mocleri:Jola_M ts l<bstriade:r ;:;ir tifl stör.sta delen .arv<;)Cjen till styrelsen. större clel~h av 
koncernens Vil'!sl för 2013 finr1s i l:lostacjsb9laget, Tingsrydsbostäder AB, vill<et beror på till 
stöi'stg delen pc1 en re~siinst fqr erl.sald fastighet. · 

Framtlden 

Tingsryds kommunföreta,g ABI<ommer att arbeta med att fullgöra ägardireldiven om att na 
en ökad effektivisering och eH optimalt utnyttjande av kommunens resurser. 

Tingstyds Ener_gi AB 

Verksamheten omfattar produktion, distribution av fjärrvärme. Därutöver ar bolaget sed~m 
den 1 maj i år, tillsammans n1ed Lessebo Fastigheter, Alvesta Energi AB och Växjö Energi 
f\B, delägare i Wexnet AB som som bedriver bredbaridsw=irksafnhet . 

Verksamhf)hm 

Fjärrvärihe'vei'ksam h f! ten 

BölagetbedriVei· fjärrvän11e1'lröduktion vid anläggningar i Tingsryd och Väcl<elsahg. 
Uri neryd cich Ur$hult försörjs rned inköpt vi:).riM från lok:aiC:l sågverk där diqtributi9nen ;sker i 
fjanvärmenätsom ägs av bolaget. Bölagel har idag 'S83 fa.stigheter anslutnE\ till fjärrvärme. 
Ett inrildliii1gsbeslut IJar tagits av styi'.els~n o ni nypygghad a1/ en -produl~tiönsahläggning i 
Urshult ·· .· ·· 

Uridei· hösten 2013 h ~r ett antal st9rre förprukare c:tnslutits i Tingsryd, bl i;i LS.S-böstädei· i 
l <~ Närheten, nillsil<skolan AMB och två induWilokaler utined Plogvägen. l Urshult har 
wt!;Jyggnacl och anslutrii.ng äv skolän slutförts. · 

Bölaget hai· pYoduoerat och iril<öpt 38,2 GWh vi;irm.e och leverer'<;l.t till kU.nd :;38,2 GWh. 
Mellariskillnadeh Utgörs avterrnisl<a fqrluster i fjärrvärmenäten .. 

Underh~ll 

På värmeverket i Tingsryd har elen tredje .och sista etappen genomförts av det åtgär~s
behö\i som lmnstatE~råd~s201 ·1 på pal1nans lnurverl<. Ytterligare åtgarder på pannans 
murve~'l< och Ugh l.<a'mmer att ki'äWls s~väl2014 som åren därefter. l övrigt har driften 
fungerat bra inect f$ O!)laneraC!e driftst(')pp rned mindre underh?. l!sinsatser 

Fjärtvärmenätet i Tingsryd h8r förstE)rl<ts med en purnpstatici~ Jö1' att höja leveranss?l<er
heten i d(:)t befintliga nät~t öoh l<unnc:~ anslutC~Jiya kund et. MinoreLitbyggnader a.V nätet har 
gjQrts i Tings1'yd Qch i Urshult har en siörre utbyggnap genomförts till s'kolan. Få drift- .., 

y~ 
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~------------------------------------~ 
sJ9rningartrtöilerCJVsJängningar i ~9rnband meq pi$1ner'a9e ledningsarbeten ha.r 
föhoil<ommil. · 

Milj() 

Böl\'lgets inVestefihg$r i biöbränslef:)ld_ade c,~niEjggningar pt;;h fjärrvarmenät h"1r på eU väs
'ehtligt sätt mjnsl<at miljql:)elastn)ngen. Samm<;Jntaget be1·ät<nap b_io):Jränsle ersätta oa 6 2ÖO 
m2 olja sqrli an nar$ häclf:) anvätits för industl'iproduktion och för !Jppvärhlriing av pof3täd$r 
o(<h lol<aler.. · 

Brf!cil:~andsv~rksarnhefen 

Eireqbahdsver:l<$arn]leten JJ;;it tJlVeGI<I;:~ts sqcc;a::ssiiif, fÖrst i k,or:nmttflerl~ regi ooh därefter a:v 
Teab, som haft änsvaYet för utbyggoad(:m fram till den 30aprii2013. 

Mot l?$J~gr(rncl av de lsrc:iv söm vf:)rk~i:m1hetf;Jn st~ller fr;amqve.r· har Lessebo Fastigheter, 
Alvest0 Energi AB ochVä>::jö Energi ,AB beslutat ord ett samgående i eft r)ytt regionElit boiag 
Wexnet AB. Den 1-,maj 2013 h~r bredbc,~nqstillgångarn"1 övel'l$tits till Wexnet.mot en revers 
SEJhlt ägaranoel<\r i det gernens(;!r.nt ägda hol99et sölii faststälJs ~fter en Lltornsfåenge 
.värdering av de tillg~ngar som respektive gelägare tillfört bolaget. Efter)land som $tamn~tet 
pyggs ut inom vårt verksamhetsomrMe möter WexnEit ett stort Intresse och efterfrågan p$ 
olika bre9bandstjänst_er. Vi är övertyg~de om att en regional samverkan är rätt väg attmöta 
fr,Smtideris behov p a bre<;lbandsornrådet. 

:Ekpi10i:ni 

Qmsättningen upp}Jicl<Jill23,9 mkr (24,5 nikt) Av den.ha svarar fjärtvärme-verl<!:?~mheten 
rör 22,8 iTJkr cich br(3cjbändsverksamheten fÖr 1,1 tnkr (2,6 rnl(r) . Arets r!3SUitat efter 
fiharisiella po~ter pppgick till 1 ;47 mkr (2,43 mkr). För b.redbandscverksamhf:)ten r~dovisas 
ett överskott om 81 ti<i·. Väderleksmässlgt har 2013 vadtett norrnalår tjled .en kallare 
inledning och en varmare avslutning GJV året .. Fqrtätning i:lv nätet l Tjngs(yd och · 
utl;>yggnaden i Urshw)t, h C? r bidragit till marg1neilet öl<aqe IEN~ranser trots varmare väderlek 
än2Ö12. Väsentligt högre )xqstnE)der, främst f9r förstärkning ()Ch rnindre utbyggnader av 
ledoingsnätet ha( !Je!Eistat årets resultat. Högre förbrukning av olja i samband med årets 
underhallsstopp ha( ocl<s~ påverkatresvltatel negativt. 

Ft·amtiden 

Det långsil<tig? målet för TEAB har va1:it att helt basera fjärrvärmeproduktionen på 
fö~i1Yelsebara f:)nergikällor. TEAB avser att fortsätta fjärrvärmeutbyggnaden så länge det ar 
ekotJomiskt rimligt i förhållande till hiiljönyttan. ·· 

Panncentralen i Tingsryd .är har_! belastad och en utbyggnad med en mindre panna på ca 
2-3 MW bedÖrns bli aktuell.t inom en snar framtid. 

För att s.ä.kerstaiJa de framtida energiieveranserna l Urshultkrävs en ny biopanna eller en 
uppgradering av befintliga biopannor om det ska vara möjligt att fortsätta utbyggnaden av 
fjEirrv~rmenätet på orten~ · · 
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Tängsryds lUtveckBing och Fastighets AB 

Bolaget ska inotn Tilig$ryds I<Qminun förvärva, ~ttbyra oqh förvalta tastigheter samt att pa 
d~ssa, i förekömm~uJde fafl, uppföf'c;f byggnaqei', allt i syfte <;tlt tiiigodo~e näringslivets behov 
av ~nqatnål.$enliga lokale.r si;lmt i övrigt ft:~nija nä_ringslivet i kommunen, · 

Verksamheten 

E:fter bolagets förv~rv ynder året är det sammanlejgda fastighetsinnehavet c:a 69 OÖO m2. 

fåstigbeterna har ett bqkfÖrt värde efter nedshhming av fastigheten l<onga Bruk 8:11 på 
183 03$ tkr. 

Under året förVärvades fastigheten kong a i3ru!d3:1 i. ben 18 april kom bElskedet att Kong a 
Bi·uk As försatts i koilkLtrs. Driften fortsattdärefteri konkursförvaltarens regi samtidigt sorn 
jaJ~i~n på en ny köpare pågick. Någon kapare blev det doc l< inte och darför kom beskedet 
den 24 september 9tt verksamhetenpa Konga Bruk AB låggs ner. örngående började 
arbetet m_ed att forsöl~a hitta nya hyre$gäster. Fr. o. m. den 1 novemberhyr det nybildade 
f_öretaget 1<onm:1 Måieri AB 5 ööo nl av totalt 18 ooo m2

, · . . . . . . 

Fastigheten ögonmåttet 1 är ytterligare en fastighet som förvärvades under aret, där 
Tingsryd s Buss AB är hyresgäst. 

El) ny arrendator till Tif1g$ry<;ls Hotsil tilltrådde under september manad efter att tidigare 
arrendatorn för$aUs i konkurs 

P'å fastigheten Tingsryd 4:80 har bolaget påborjat en nybyggnation av industribyggnad, 
Cirl<a 1 000 m2

. Byggnaden kommer att hyras av H allabro .PiastAB och beräknas. vara 
färc]igst~lld unde(forst? halvem av 2ö14. E:fableringen arden första på det nya 
industriqrnrådet i Tingsryd och ar förhoppningsvis startskottet på en ny 'företagarby. 

Eko,nomi 

Resultatet uppgicl< till 3 015 \l< r (452 tl<r) efter ett förlusttackningbidrag på ·1 ö mkr'fran 
Tirigsryqs kom mu n för nedskrivningen på ,1 ö mi< r av fastigheten l< o ng a Bruk 8:11. l och 
rn!'Od de nya fastigheterila har hyresintälderna öl<at samtidigt som både konsumtions
kostnader och uilderhållskostnader ökat, vilket har iett till ett resultat som 'är i paritet med 
fjolåmts. · 

Framtid~n 

Arbetet-medöverforingav fastigheterna från Industristiftelsen till Tufab kommer att fortsätta 
under 2013-r 
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~~--------------------~--------------

Bolaget sl<a bygga, ägc:~ och förvalti=! fastigh'eter inom kommuner'( för alla målgrupper o.ch 
behov. · · 

Verksamheten 

Förvaltning 

Tingsrydsböstäder A$ ä~ el ~ch förvt:JitCJ.r 201$ fyi'f! fastighethet .rned. 21 i~genh~ter ~ch sju 
lokaler. Totalt ca 1 500. m lä,genheler och 2 200 m2 lol<aler. Under aret har tva fctstrgheter 
l}öpts in, Östan 3, Tingsryq öch N~j(;lden 3, Tingsryd .. Najagen ~i Tingsryd s~ ides sedan till 
KorpaJycke Fastighets AEi; 

Från 2013-.01 -01 öVertog ilngsrygsbösiädei· förvaitningen av Tirigsryds J{ornmuns fa.stigheter 
och samtid.igt tqgs ~ven 22 stycket perst,mal över rrc:in Tin_gsryds kommun. 
FörvaltningsavtaJet omfattar' fastighetsförvaltning och administration av fasfighetsförvaltniQg 
öqh vtveckiing och uppg?r till ca 10,2 mkr orn året. 

EfterfrtJgah på lägenheter har vwlt h.ta under ~ret ot;;h Tingsrydsbostädel· AB har haft allt 
i.lthytt urider 2013: · · · · · ·· · 

JnvestE!ringar 

Arets investeringar i byggliC!der, tri!3rl<, marl<ahläggningc;~r och irivent?rier och maskiner 
uppgår till10 660'tkr. 

Under 201$ har6 st. LSS-bb$tadet f~rdigställts på fC!stigheteh Nestorn ?,, Tingsryd, till en 
total investering om 9,3 mi<( 

Und~rhåll 

Arets ko·stnaq för un<;lerh~lls~tQärd.er llppgåt till 248 tkt Vilket inneb?r el') J5 l<r!rr? . . l stort sett 
.allt wnderllåll sorn hår genomförts l!nd.er 2013 har gjort .i lol<äiEirna, framförallt gäiiC1nde 
ombyggnätiOil ay hissar. . 

EnergispararbetM 

Under 2013 har vattenbesparande åtgärder genomförts i samtliga lägenileter o.ch i alla 
lägenheter harvärmen in)usterats. · -

Ekonomi 

Tingsrydsbostäder AB redoVi.sar ett resultat på 2 939 tlsr för yerksamhE!tsåret 2013. Det all
männa uthyrningsläget har sett över hela året varit .bra. Resultatet llai· paverl<ais positivt äv 
lägre lwstnader för personal då en ljänst har 'varit vakant i ~tta niEmader samt endast tillsatts 
med 60 o/o resterande fyra manader. 

Under året har Tingsryclsboståder AB tagit ÖVer förvaltningen av Tingsryds 'kotninLJns 
samtliga fastigheter. l och med detta har även Tirigsrydsbö~:?täder tagit över personal från 
Tingsryd s kommun. lntäkternaförföivaltilingsuppdraget uppgick till ca 10,2 mkr. 

l<ostnader för ränta och bor:gensavgift uppgår till 960 tkr och l<ostnCJder för avskrivningar till 
516 fkr.~ .. 

j/"-
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~~----------------~---------------j 
soliditet 

På grund av det låga aktiekapitalet i Tingsryasbostäder AB är soliditeten i företaget extremt 
låg, endast 8,2 o/o. Detta innebär att toretagets ekonomiska grund. är ostabil, vilket leder till 
svårigheter vid framtida investeringar. · 

Liiwiditet 

lingsrydsbostäder AB har en lwncerrikredit hos Tingsryd s lcommun på 5 ni kr. Vid arets slut 
uppgår bolagets likvid till5, 7 mh utöver koncern krediten. 

Ett fortsaft målmedvetet arbete med energibesparande åtgärder i överensstämmelse med 
BABbs eilergiutmaning. 

Bevaka föi·säljnirigar av c_entraJa fastigheter och samvei·J<a med I ingsryds i<OJnmuil för att 
kartlägga öoh planera niark för centralt boende. -

Följa utvecklingen aV bostadsmarknaden iii om I<Ommunen och utföra nödvändiga .omstrukt
ureringar .av fastighetsbeståndet. Vid behov, planera för nybyggnation av lägenheter till 
riinliga kostilader för att tillfredsstalla efterfrågan i lwininunen. 

Resultatdispositio~ 

Till styrelsens förfogande står: 

Ba:Jahserat resultat 
Arets töriList 

Totalt 

-zotkr 
"' 7 tkr 

- 32 tl~ r 

styrelsen beslUtar aH deri ansarniade förlusten fol's över i ny räkning. 

Resultatet -cw Tingsryds 1\olilm·unföretag AB:s vei·I<Sarhhet samt dess ekon6rniska 
ställiling framg-år .av följande resultaträl<nirig, balarisräkning och l<assaflöd~sanalys~ 
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Resut.. TATRÄKNBNG KONCERNEN (tkr) 

R:örelsens tntlikter 

Nettooms~ttning 
Al<tiVi:lrat aYb~te föregeilfäkriirig 
Övriga förvaltningintal<ter 

.~örelsens inf~kt.er 

Rörelseils l<ostriader 
Råliaro(och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Perscinall<os triader 
Avshi~hln~ar av rnalerieil~ lillgan~ar 
Rörelsens l<()stmu:fer 

Rörelseresultat 

Resliit<tt från finansiella poster 
Rantelritaider och Hknancle resultatposter 
Räntel<ostr'lade(och liknahele resultatposter 
Resultat från fina·nsiella poster 

Exlraordinära intäkter 
S.katt 

Arets result.~t 

2'Q1S-U1-01 • '2911-1 .2·1~ • 
Not 2013-12~31 2012-12-'H 

1. 

2 
3 
4 

7 

44 63.6 
127 

15 ·.879 
GQ 64~ 

-a o18 
-'16129 

-9710 
•22 49.6 

·56 $53 

4 289 

929 
-6478 

~s 549 

~1 261 

10 000 
~1 553 

. ., 186 

29~9.5 
404 

.3183 
33 !i!IZ 

-~404 
-8 713 
•2850 
-6922 

,2(;-JIS~ 

6 693 

122 
-3 689 

-356.7 

3126 

o 
-833 

2293 

ResULTATRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 

Rörelsens iritäkfer 

Ne\!oomsällning 
Övriga förvaltningintäkter 
Rörelsens intä.l<ler 

Rörelsens kostnader 
Råvaroroc!1 förnödenheter 
övriga extema. leosinader 
Rörelsens .kos·tnader 

RÖreiseresultat· 

nes~ltat från finansiella P.oster 
Rärite.intäkter och liknande resultatp.oster 
Räntelcostnader cich liknande ·resuliatposter 
Restfltat från finansiella poster 

Resultat efter finansieUa post~ r 

Koncernbid,rag 
Skatt på äre.ts resultat 

Arets resultat 

9 

2013-01-01- 2011-12~15 .-

Not 2013-12-31 2012-12·31 

2 

5 
6 

7 

o 
o 
Q 

-108 
-1o8 

o 
-47 
-.41 

-155 

160 
,12 

")-1t-

o 
a· 
o 

-98 
.98 

o 
-41 

·41 

-139 

120 
'6 

"25 
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AILANSMK UNG KONCERNEN (tkr) 

TIL,L(;ÄN(;AR 
Anläggningstillgångar 
Mateiifilla anlägghingslillgångar 
Byggnacl~r o'ch m~rk . . . . 
fv!askJrier och tekn)!?l<a, anläggnif1gar 
Inventarier 
summa matede}la anli;igfinihgslil/gå(i!Jar 

Finansfel/a anläggningstillgångar 
Äl<tier och andelar . . . . 

Lårigs'iktig foräran 
Summa finansiella an/äggniogsll/lgångar· 
S!Jr:nmaat~l~ggningstillgångar · 

Omsättningstillgångar 

Varulager 
Råvaror och förnödenhet.er 

Kortfristiga fordringar 
Hyres och {<Undfordringar 
l<oncemkorito TiiJ9sryids J<ommun 
övriga forctrfn~ar 
.Förutl;Jetalda l<osl.iii:Jcler o o~ uppllip11a intäkter 
Summa omsättningstiilgångar 

l~assa pch batik 

Sinnrna oms.ättriingstillgångar 

.SUMMA TILLGAt,l.GAR 

EGET KAPITAL, .AVsÄTTNiNGAR 

OCHSKULDER 

Eget kapl\ill 

Bundet eget /rap/tal 
Aktiekapital 
Bundna .reserver 
sun;rrr~ bimcie! eget Jrapital 

Fritt E!9Eif/(apit81 
Bafanserad vinst 
Are.ts.re.sultat 
~irmma fr)\t eget kapital 

Slrmrii'a 9get kapital 

fwsättnlngar 
Uppskjlltri~ skatter 
Summaavs~ttning<~r 

L~nrristig~ skulder 
Skulder tillkreditinstitut 
Revers Jingsryc)s Kommun 
Övriga långfr.lstiga skulder 
sunima långfristiga slujlder 

l<ortfristiga skulden· 
Leverantörsskulder 
Sl<a\leskulder 
övrjga_l<ortrristiga sl~ulcter . 
Upplupna köstriader och förutbetaida intäkter 
s~.mm<r i<orHristiga skulder 

Sum.rna skulder 

SUMMA EGE;T KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SK,ULDE.R 

Sfällda pa,nter och ansvarsförbindelser 

?;~7J c/!5 cw 

Not 2013-12-31 

9 ,224 734 
10 52 008 
11 1 798 

278 540 

11 825 
17 537 

.29 _362 
307 902 

317 

8782 
g 848 

noM 
216 

35 932 

70 

36 319 

344 221 

10b 
31 685 
31785 

2560 
7186 
9 746 

13 41 531 

9 633 
9 633 

14 271 294 
1182 

o 
272 476 

3 985 
1 ;r7a 
6 263 
8957 

20 581 

293 os?· 

344.221 

o 
j1~ 

•!Q 

207 937 
76 566 
1 201 

285 704 

ö 
3499 
3499 

28~ 203 

495 

.8 782 
4 111 
., 081 

216 
14190 

210 

14 89$ 

304 oea 

·100 
29.870 
;!9 970 

267 
2 :293 
2560 

32 53b 

11 .Ö98 
11 098 

137 500 
1182 

112-469 
.251 151 

2 348 
()4 

3 103 
3 804 
.!i 319 

260.470 

~04 098 

o 
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8 JtdLA . S~ÄKND G MO J:RBOLAGET (tkr) 

TILLGANGJ\R 
Anläggningstillgångar 

FiJilinsieila anläggJiingslillg~ngar 
·Ai<lier oc;h andelin ·. . 

· SumiJla anl.~!)gningstillgångilr 

OtnsättniQgStillgångar 

.Kassa och ba.nk 

SUMMA TIL.t.GANGAR 

JiGET KAPITAL OCH sKULDER 

Egetkapital 
Bwidel f! !J f! t f<f!pital 
Aktiek(jpital 
$Limma pund.et f!Yet kapitai 

.F1:iii eget l<apl/a.l 
Balansefat rei'sultat 
Areils förlust · 
S1,11i1'riJå fritt egetkapit~l 

Summa eget kapit<il 

Lal)gfristiga sklild~.r 
Långfrisliga skulder 

Surnina långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Aktueil~ skatteskulder 
Upplupna l<ostnader och förutbetalda intäkter 
.surtnlia lwrtfristiga skulder 

S\,JMIVlA EGET KAPITALOCH SKlil..DER 

stillida säl<erheter 

s~~llda · ansvärsförbindelser 

Not 

12 

1'3 

.~013-12-31 2012·1~·31 

1:m 1232 

12.32 1 232 

·126 170 

12.6 170 

.1 358 1402 

100 100 
10ö. .100 

~25 o 
-7 -25 

-32 .-25 

68 75 

1182 1182 

17 6 
91 139 

108 145 

1 35.8 220 

o o 

oj~ o 

"11 14



ASSAlFILÖDESANIAib V$ KONCERNEN (tkr) 

Den löparide verks~JTih~ten 

Resultat efter finän!;iella pöster 
övriga justeringarsom eJ Ingår i kassaflödet 
AvsKrivningar · 

K<!s.s"flöchdrån ~en li;)p~nd~ veri{Sl'unh~fen 

före för.lindringar av .rörelsel<apital 

/(a$~~flöd.e från förändringar iröre/peka{iital 
Ji:ipatide verlrsamhel 
Ökning av vantlager 
Minskning av fordringat 
Minskning av l<ortffisii~a rörelseskulder 

Kassafi i\ el e .fdm .den löpande V!'lrh:satl')heten 

lnves~~ringsverksamhe.ten 
Forv~rv av materieila anläggnlngstiligåhgm 
För\lätv av aktier öch a'hdelar 
Fö~ätv ail hr)~~siella antäggnlngstlllgångar 
Försäljning av rnatedel/a anlättnings!illg~ngar 
K:assafiÖ~e från inves~efirigsverksamheten 

Firiansieririgsv'erksim'lheten 
För?liär1ng f:! V tångfristiga fordringar 
Förängring .:av Jåogfri;;tiga låne.skulder 

Kassamitie trän iinansieringsverltsamhe:ten 

Arets ~assaflqqe . 
Likvida medel vid årets början 

Likiiicia medel vid årets s_! ut 

12 

Not 

4 

2013 201.2 

,1 197 ~ 126 
-1 431 10!3 
224(:16 1Hl22 

19 868 10081 

178 c11.3 
-10 057 -1 071 

8 9,14 .2.645 

1~ 903 11 542 

-40 390 -180 497 
o -1232 

.:'25 738 -3 9.84 
25810 

·40 288 -185 713 

ö o 
21$25 174 281 

2132S 174 281 

-60 110 
2'10 100 

150 210 

/~ 

15



ASS~IFJL.ÖIOliES,A . .AibVS MODE ~ BOLAGET (tkr) 

Not 

Detdöpande verltsamheten 
Resultat eller finansiella pqster 
Skatter 
Avskrivningar 
övr1ga justerio,gar som ej ingår i kassaflödet 

~i'lssaflöde från cien lqpan.C:fe .verl<!'iamheten 

före forändringar .av rörelsekapital 

Ka~sfjfjöd,e (rån föräncjrin[/ai'J röre'tselrapitfJI 
löpande verksamhel 
Mi.ns!<nin.9 av fordrin9t:~ r 
Ökning av kortfristiga rörelsesl{tilder 

K;a.si;aflöde från den löpande vel'ltsaniheteli 

lnves.teringsverJ{s~unheten · 
Förvärv avmatetielia anläggningstillgångar 
F(i(yärv av a.ii tJer och andelar 
Fö.r\iäiv avJiilarsiella anläggningstillgångar 

J{assåtlöde fr~ri irivesteringsvfii!rksamheten 

Finansieringsverksamheten 

föräi}qrir\9 ?V långfristigfl fördringat 
Förändring av l~ngfiistlga låneskuidw 

Kassaflöde ·från ·finansieringsverltsamheten 

Arets kassallöde 
lil<vida medel ~id årets början 

Lilwida m.edel vid ~rets s.tut 

Not 

{i 

3 

7 

9 

13 

:2013 2012 

-j 55 -139 
o p 
o o 

1.60 120 

5 ·19 

o o 
-49 139 

·49 139 

o o 
o -1 232 
o o 

o ·1 232 

ö ö 
ö 11~2 

o 1182 

-44 70 
170 1oö 

12/ ff'-
170 
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T ILL.ÄGGSUPPL YSNINGAR (tkr) 

Redovisnings och värderingsprinciper 

Arsredovisningen har wpprältci\S i enlighet med Atsredovisningslageil och Bokföringsnämnderis 

allmänna råd förutolil BFNAR 2oo8: 1 Arsredovisning i nilndre aktiebolag (1<2creglerna) 

VarderingsprinQiper mm. 
Tillgång a~, avs~tlningar och skulderhar värclera:ts till anskaffnil)gsv~rden om Inget 

annat anges ·nedan. 

Varulagrej är upplaget till de.n !~g sta av anskaffningvä.rclet enligt (J en s l< först-in foisi-ut 

principen, respektiv~ verldigt värde: inkuransrisker har därmed beak.tals. 

F:oicjringar hcir eijet individuell värdering upptagits till belopp varmed de beriiimas inflyta. 

Avskrivningar ehligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 

nyttjandetii:l. 

Följande aVslirivningsiiclet!illämpas: 

Byggriader 

Marl<antäggnir9 
Maskiri.er"bch ahdra tekniska ahläggriingar 

.Inventarier 

K()ncernr~dovisnirig 

25- ~o M 

20~r 
20-25 år 

5- 10 år 

Pci.HerbQI<!g är §Ila c;le företag sgrn kohce.rnen har rätt al! utföri:na fin~nsiellå och operativa strategier på ett sätt 
som vanligen fÖljer med. ett aktieinnenav llppgåencle till rrjer äri hälften ·av rösträttern a: D<;itterbolagen inkJudetas 

i l<ancernredovisnlngen tdin öen dagEin då detbest~mmande inilylandet9vetföfs tiiii<Onceinen . . Pe exkluqeras 
från den dagen då det. bestämmande inflytandet upphör. · 

Koncernens bokslut här upprättäts enligt förvärvsrnetocien •. vilket inneb~r ait dotterbolagen~ egna kapti~tl yid 

för\lärvet, fas.tställts som skilnaderi mellan tillgåh.gärhas och si<Llidernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. 

l koj)ceini.Eins egna kaplti!l ingår härigenom endast dem el el av dott~rbö.lag~n? egna kapital sorn tillkommit efter 

fÖrvärvet. 

l<oncernen.s·transai<tione.r och ()alanspqsler sa,n1\ orealiserade Vinster på transaktioner rneiJan koncernföretag 

elimineras. 

1 .• Nettpö'insätttiing 

-Koncernen 
Fjärrvärmeävgifle.r och brEidbahdsavgirier 

Hyresintäkter 

"2. Övri~a externa lmstnader 

i:{oncermm 
Konsumlionsavgif!Eir 
l<ostnacler fJärrvärmeproduktion 

l<östnader bredband 
Adi)ijnistratiön 

övriga l<ö.stnader 

Moderbolaget 

övriga e)(terna kostnader 

2013-01-01 
2013-12-31 

2;1106 

22 530 ' 
44636 

1 951 
5 500 

137 

3 656 

5285 

16129 

108 

21'f11 ~12-15-
2012•12 .. 31 

2201"7 

7978 
29 995 

1 034 
3522 

1 ~4Ö 
1 840 

477 
8 713 

98 
108 9/ ~l Summa 

14 
17



3. Person.allwstnader 

~oncei'qen 

Lönel«>sln<Jder 
SoCiala avgifter 
Pensio.nskostnader 

AVskrivningar byggna~\!r 
Avsl<rivningar maskiner och Inventarier 
Nedsl\l'ivning f<Jsiighei 
Suriim:<! 

5. tiänteinläkte1· och Jilmande resulfafiJoSter 

Räntqr p;31ikvida rnfi!del. · 
Rantor på l~nerevers 
St.utnna 

6. Ränteltostnader och lilmände resultafpo·ster 

Konce~n~n . 
. Rantor på langfristiga lan 
Räntoi' till 'ririgsryds Kommun 
Botgensav~.!iiUlil Tingsryds.Konimuri 
summa 

Mo~eri;Jolaget 

Räntortill TlnQsryds Kommun 
Summa 

t .. Arets skattekostnad 

Arets skattekostnad 
Uppsi~ut~ti sl<a!teslwld 
Stin1Jl1a 

1\iloderbo[~get 

Arets skattekostnad 
·summa 

8~ Förändl'ing <,lV långfristiga låneslnJlder 

J{oncernen 
Amorteringar · 
Nyupplånirig 
Smrlma 

Moderbolaget 

Nyupp!åning 

~umma 

15 

2Ö13~01 •01 -

2013-12-31 

6 606 

2 .550 

5~4 
J) 710 

8443 
4.b53 

10 000 
22 49.6 

246 

683 
929 . 

5 714 

47 
717 

6478 

47 

41 

1 204 
349 

1553 

12 

12 

o 
21 325 

·o 

2011-12·15~ 

2012·1i"31 

.1 987 

69.3 

200 

2850 

3 427 
3495 

o 
6922 

o 
122 

122 

.3 341 

41 
3b7' 

3E;)89 

41 
41 

163 
67ö 

833 

(3 

6 ' 

o 
174 281 . 

1142u1 

1182 
1182 

18



~ CJ 
9. Qyg'gi'!ader och marlt 2013 2012 /' 
Koncf1rnen 

AIJ{C ans{(af{nlngsvärq(Jn 
Vi~. årets b tirjan 216 668 o 
Föniärv wdoilerboiag o {)9537 
Nyäriskaf[niiigar 29500 153426 
För,säljrilogar "457 
Oiliklas,sificerif!!Jär 92~9 370$ 

252 cioo 216 668 
Ack. Avsl<fiviiingiw 
Vid årets börja n -8 731 o 
·f:örvä_rv av dotter_bolag o -5 988 
Arets i;ivskrhiningar "8 535 -2 743 
Ned_skrivning av fastigbet .. 10 OOQ .ö 

-27 266_ -8 731 

Redoyis~t_viirde vid :äre_ts s)ut 224 734 207 937 

Varav bökförtV:~rde byggnader 21242_5 196 82(i 
Varav b.okfört värde· mark 12-30.9 fl 112 

1 O, Mal?kiner och teknis_k'a anlätfghiilgar 

Koticeriien 

Aclc . anskaffningsvärden 
Vid årets början 103 500 o 
FörVärv av ciotterbolag ö 78188 
Nyilnskaffnifigar 3673 25-312 
.Försäljningar -25 38~ 6 

.81 790 103 500 
Ack Avsl<rivnlngär 
Vid årets p.orja.n -26 934. o 
Förvärv av äotterboiag ~22 975 
Arets avskrivriing~r -2 848 -3 959 

-29782 -26 934 

Redovisat yärde vid årets slut 52008 76 566 

11; lriventari~r 

~oncernen 

Ack atiskaffninosvärden 
Vid åreis början 1947 o 
Fqtyäf)i <;~v dotterbolag H)47 
Nymiskaffningar 8.66 ö 

2 813 1 947 
ACk AvskliV.ningar 
\lid lirets början •746 ö 
Förvärv av dotterbolag o527 
Arets :avskrilm-ingar -269 -219 

-1_ 015 "746 

Redovisat v~rde vid .årets slut. 1 798 1 ~01 

12, Aktler 9ch ant_lelar 

ivloderboiaget 

Al< !ler: 
Tingsryd s Ene(gi AB 1 b82 1 082 
Tingsr'ycls Utvecl<lirig och Fastighets AB 100 100 
Tings_r'ydsJ?oståder ÄB · · 50 50 
:Summa 1 232 .6 . 'i ;23;,: 

r-

15 o w n 
16 19



13. Eget kapital .. ~pecifikation 

Koncernen Övrigt fritt Summa 

A~dieltäpital Bundna reser:Ver eg~t ftapital eget ~<tpital 
Egeli)<'tpit,al ~013-1?1·01 
Arets resuttal 

100 29 870 2 560 
7186 
9746 

1815 
E;get K~Pi. tal 2013-12-31 100 31 685 

ryloderbolaget 

Eget Kapital 2013-01-01 
Arets resultat 
E;get i{~pital2013"12-31 

Koncernen 

. Al{tieliap ltal 
100 

·JOO 

Lånestrul<tur ·och räntebit:idningstid 

Ar 

20.14 

'2015 

.2016 

2cM · 
2018 

rot. 

Lånebelopp 

106 000 

51 469 

.59 825 

31 000 

23 090 

Öyrigtf.-itt 
Bunclna res~rv~r eget kapital 

-25 

Genomsnittsränta % Ande i av .J ån i o/o 

2,36 39,1 

2,6Ö 19,(l 
2,06 221 .l 

2,49 11,4 

~,42 8,~ 

Sumrna 

.e9et kapital 

;!,11 1oo,o ~~ 

17 

32 530 
. 9 001 

41 l/31 

75 
·7 
6~ 

20



p wc 
Revisionsberättelse 
Till årsst~np.an i Tin,gSl'Yils KommurtförefagAB org.nr.ss6876-5035 

Rapport om ätsredovist1ingen ö ch lmlicerh- Rapport om andra kr:;tv enligt l11gar och andra 
redoviSJ:ringen författningar 
Vi. har 1·evlderat Iirsrl'!dov,isningen och, koncenu·~dovisningenfor l]töve,r:yå):' revi~lon a\' årsi·edovisningen och l<bn<;~rnredo'vishirigen 
Ttngiiryds Kolillnwif(iretag:AB fö~·räkenskapsåt:et 2013. Jwr vi ävl;!nreviderat förslagettill disp0sitioner'.pet.I:i\ffande bolagets 

vinst cllcrfo~·lust sarrit styt~lsens .och verbthllande direlttorep.ti · 
$/yJ•elst:n$ och verkställqnde direktö.rens atzspril'jör fotvaltning for Tingsryds Kommunfol'etagAB for räkcm1<apsåret 
di·sl'eif.P!iisii,ing?h ()ph la:'mc~iiwc.doV.isninge,n .2013. · · 

Det är styrelsen o~h veri<Stilllande direktören SO!ll ha:r roisvaret foratt 'Sf.Yrelsens och verkställande direktorens ans v_· at 
i.Ippr;itta en fusredovisriing och koncermedovisningso:rngei· en 
t1itt;Vis:U):cle,bild enligt åi·&i·egovisni.l)gslagen ·och för dcri'int\!i·itiJ. Det ä f styrelseiJ.som hru·.iil'J5Vm'e.t for fOrslagettill dispositionet· 
k<?WuJ\ 15on1 st)'relsen och itt~d<Stli).ll)Jl~e dii~kt<in)li bedöilJCr EU· hti·'äf:faJJ.de l:iolag~ts vinst eller förlust, och det är wrelscn och 
nö.dyändig för.att upprätta en årsi:edov~IJ41g och }<Oncern- 'Ve)'kställaniJ.e direktören som hru: ansvaret för fötyqltningen enligt 
1'!:dQ0sni,ng som .i.n'te.innehliller väse11tliga fela'llti$lleler, vare sig aktiebö1ags1agen. · 
dessa: beroi· p l\ oegentiigheter eller på fel. Reliitioms ansiläi· 
Revisorns ansväl' 
Våit äriSVä:t fu. attuttala oss om ·ilrsredovisnii1gen och 
J\Oncernredovisiringeh på grundval avvär reVision. Vi har utfdrt 
i'eVisionen enligt Intet-p,a):io11al standards on Auditing och go q 
revisi_oni;sed i Sverige. bei>sast<J,Ildati,l~~ kraver att vi foijer 
yi·l<ese\iska krav samt planer1!l' OGh utför revisio!lel;lfor atjJ1ppti~ 

.. rin:iligsälcei'het at): års_t:edovjsnirlgen ochlionccmredovisningeriinte 

. Jnnehåfler -väsentliga felaktigheter, 

En reVision im\lifattfiJ.• att genom olika litgärdet inhämta revisions
b.evis om belopp och ~iinan information i ll.p;r~povisnillgenoch 
Jmnc.et•medoyisnipgen . .Revisorn väljcr.vilka ä!glirqer ~i;Jm sl~ 
J.!tföra,s, bland ~at genom att bed.ömil riskern.a får-väsentliga 
felal:tigheteri fu:sredovisningen .och kof!cer!Jr~dovisningen, vare-sig 
de8sa beror på oegentligheter ell(!r på fel. Vid. aeima riskbedömning 
bea1ctar'rcv1soi'n de del m· av den in tema kontr·ollen sorii ät relevanta 
fih:'hu,r bo)<~get upprättar årsrcd.ovisnin·ge~ qcl:J l<ini~rn
redqvi$l]h)gr;n for ;'l !:j' ge C!) rätM.saride bild i syfie,l,ltt l)tf0fl11U 

gr~Jl)S!mingsåtgärder sorn är iindamii,lsen.ljga med li~nsyn till . 

Vårt ansvar ä ratt med rimlig säkei'het uttala oss om fårslagettill 
dispcisition~t beträffande polagetS vinSI: ellefföduSt och oi\1 
föiyi!J!h:ingen pli grn,nc]va1.av vår revision. Vil1;p.' .utfor t revisionen 
ef1]jgt go g revisionss(\d j Sy~rigc . 

.;g~,~rn unQeriag .('ör vlht utt~lande Qrn styre~ens fårsJag till 
·disppsftioner beträffande bolagets villSt eller forlus i: har vi grans'kat 
o:m forsläget ät foren.ligt. med aktl.'ebolagslagen . 

S.oJ;D. underlag fdr vårt titJ;aJande O)Il ansvarsfrihet har vi utÖvervår 
t'evisi.op. a y ärsredovisnirige,J;j och koncernredavisningen granska~ 
väsentliga hes l n t, 1\tgfud~r9ch förh~llandeni boiagct for att kunna 
bedÖma oronågon slyrelseledan;wt ell.crverkst.ällande clirelqi;)r~ är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi ]Jat· äv(!n granskat om n~go!l 
sty'nils'cledamot eller v~r'kstilllatide dire1ctörcn på annat$ätt bar 

. handliLtJ strid med aktiebolagqlagcn, årsredovisningslagen ellei' 
bc:ilagstmln.ingen. · · 

y i anseraft de rcy1sionsbe~ vi in.Päni.ta:t iir tilli·äcl,diga och 
~ä.nCJU11Jr.lsenliga soJI) grund for våra uttal;mi:len. 

omständighcterna,men inte i syfte att görri ett utl;al~de om . 
·effe1ctivitetcil i bolagets intern ä lwntroll. En revi$ian innefattllr också Uttalanden 
'cn utvärdering av.ändamålsenlighctcil i de redoVisningspriiicipei' Vitillsty!ker 'att årSst.c'imman bchandiariörlustel) enligt forslaget i 
soijl har ariv'ärits OCh UV ritnligJietim i s!yre]!;cins och VCI'kSI:ällaride fÖrvaJtili.tigsberättelsCJi .OCJi bevlJjru· stytelsehs lec'JamÖteL' och . 
dii;el\töre))s \lppskattningar i redovispin gen, lil\SOm eri Ulvärderirig f\ V verlcStiilhin(le dil'~ktöi:·en ansvat'sfrihet för rä!<Gtis1(flpsät'et. 
depövergr:ipatld!! presentationen i årsredovisnirigeii och lcancem-
redqyisningen. Tingsryd 20~4-03-18 

VlartSerattderevisiönsbevisYihar:irlhiimtatärtilMi.ddigaocb Öhr···· /A]ings~~~ rho'{_nse(;\Co-· Op~t/·s.AB ;)~· uo. :::;:?,~· -i'/ ändam!i.lseiiliga som gri:ihd förvåra uttalanden. · J 
.lJttalanden 
Enligt yl\J· uppfattriing !)ar ;trsi·f4ov.isnirige!J. och l;öpt:erh- . . . Yvp e Lundin 
re~m~~nge~ uppr,ä,ttal:s i Eilllig1Jc~p1efl årsred?VisnipgslageiJ och ,..A'ulctoriserad revisor 
ger en 1 alla W1Sc!lt4ga avseenden mtt,vJ,SlU1de b tid av JJ:JQd()rbolagety 
och koncernens :finansiella ställningp,er den 31 december ~013 och 
av dessas finansiella resultat och kassaflÖden for året eriligt ~ / 
äi·st'edöVisiJlngsl;igeil. Förvaltnirigsberättclseri ifr fdr'elllig i:Iled 
åtsl'edo\iisnmgeiis och kqncerm·edovisrjjngens övriga dela.r. 

Vi tiJ!sl:)'l:lcbr dlirf'or af!: årsstämman faststiUler resulta'träkningen och 
ballllliriil<ningenfi:\r .ll:Joqerbolaget och for lwncermm. 

21



( 

Tingsryd 2013-02-28 

Vår Ievisionsbetättelse hatlämnats 2013-03- J&> 

~~{J~dq 
Y nne Lundin 

A uktotisei·ad tevisor 

/ J:'wC 

l8 

M /Jr;l!, 
Birgrtta Söderlincl-Hörherg 
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