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Årsredovisning 2013 Tingsryds Energi AB 

Tingsryds Energi AB redovisar årsredovisning för 2013. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds Energi AB:s årsredovisning för räkenskapsåret l januari-
31 december 2013. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning i 
kommunstyrelsen. 
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Tihgsr'yds ener'(~i A'B 

styrelsen och verkställande direktören för Tings1yds energi AB får härmed avge 

följ ande årsredovisning för räkenskapsåret 2013: 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Tings1yds energi AB är ett ett helägt 
dotterbolag till Tings1ycls Kommunföretag AB 
som i sin tur ägs tilllOO% av Tings1yds · 
kommun. 
Verksamheten omfattar produktion och 
distribution av fjärrvärme. Därutöver är 
bolaget sedan den l maj i år, tillsammans med 
Lessebo Fastigheter, Alvesta Energi AB och 
Växjö Energi AB, delägare i Wexnet AB som 
som bedriver bredbandsverksamhet 

styrelsen 

Tingstyds kommunfullmäktige utser fem 
ledamöter med suppleanter till bolagets 
styrelse. 

Mikael Jeansson (s) ordf (Anita Eklund) 

Bengt Neikter (m) 

Per-Axel Persson (m) 

Dag Runesson (c) 

Mats Wembo (c) 

(Camiel Shajar) 

(Gunnar Fransson) 

(Marie-Louise 
Hilmersson) 
(Olof Andersson) 

Per-Åke Claesson är verkställande direktör 
sedan den l maj 2013. 

Ägardirektiv finns som bland annat reglerar 
vilka frågor som skall prövas av ägaren. 
Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och 
en vd-instruktion som förtydligar vd:s ansvar. 

Styrelsen har under året haft sju 
styrelsemöten. 

Revisor 

A v bolagsstämman utsedda revisor: 

Yvonne Lundin, auktoriserad revisor 

Martina Holm, godkänd revisor (suppleant) 

Lekmannarevisorer 

Birgit Larsson 

Mats Persson 

Bo Arvidsson 

Sven-Erik Svensson 

Kerstin Petersson 

F j ärrvärmeverksamheten 

Försäljning av fjän:vä1me har ökat marginellt 
jämfö1t med 2012 trots vannare väderlek. 
statistiskt har 2013 varit ett normalår. En kall 
inledning av året följdes av en mildare 
väderlek än notmalt under avslutningen av 
året. 

Ar 2013 2012 
Tingsryd 26,9 GWh 26,9 GWh 
Linnetyd 3,5 GWh 3,3 GWh 
Urshult 5,6GWh 5,6GWh 
V äckelsång 2,2 GWh 2,2GWh 

Under hösten 2013 har ett antal stöne 
förbrukare anslutits i Tings1yd, bl a LSS
bostäder i kv Nestom, Musikskolan AMB och 
två industrilokaler utmed Plogvägen. I Urshult 
har utbyggnad och anslutning av skolan 
slutförts. Intresset för anslutning bland 
villaägare utmed skolvägen, Källstigenm fl 
gator i området har varit begränsat. 
Totalt har ytterligare 7 anläggningar anslutits 
och uppgår nu till383 st. 
Ett inriktningsbeslut har tagits av styrelsen om 
nybyggnad av en produktionsanläggning i 
Urshult 
Bolagets verksamhet är försäkrad för både 
egendomsskada och för intäktsbottfall till följd 
av avbrott i driften.,, 
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Underhåll 

Risken för oplanerade driftsstopp på 
anläggningarna identifieras kontinuerligt 
och minimeras genom förebyggande underhåll 
och investeringar. 
På värmeverket i Tingsryd har den tredje och 
sista etappen genomförts av det åtgärdsbehov 
som konstaterades 2011 på pannans murverk. 
Ytterligare åtgärder på pannans murverk och 
ugn kommer att krävas såväl 2014 som åren 
därefter. I övrigt har driften fungerat bra med 
få oplanerade driftstopp med mindre 
underhålls insatser. 
Den totala oljeförbrukningen under året är 
147,46 m3

. Enjämförelsevis hög 
oljeförbrulming, främst beroende på mer 
omfattande underhållstopp än normalt. 
Värmeanläggningen i Väckelsäng har 
fungerat bra. 

Fjänvärmenätet i Tingsryd har förstärkts med 
en pumpstation för att höja leveranssäkerheten 
i det befintliga nätet och kunna ansluta nya 
kunder. Mindre utbyggnader av nätet har gjorts 
i Tingsryd och i Urshult har en stöne ut
byggnad genomförts till skolan. Få drifts
störningar utöver avstängningar i samband 
med planerade ledningsarbeten har 
förekommit. 

Miljöpåverkan 

Verksamheten som bedrivs vid vätrueverket i 
Tingsryd är anmälningspliktig enligt 
miljöbalken. Under 2013 har verksamhet~n 
bedrivits i överensstämmelse med befinthga 
tillstånd. Inom miljötillståndet uppsatta 
gränsvärden för emissioner till luft, vatten och 
buller har uppfYllts med god marginaLPlan
och Miljökontoret har genomfört tillsyn över 
verksamheten utan eriman. 

Verksamheten vid värmeanläggningen i · 
V äckelsång har också bedrivits i överens
stämmelse med befintliga tillstånd. 
Milj örappmt för driften lätnnas årligen till vår 
tillsynsmyndighet, plan- och miljökontoret 

Bolagets fjätrvärmeinvesteringar minskar 
utsläppen genom hög andel biobränslen, h? g 
verlmingsgrad i anläggningarna och effekt1v 
rening. Sammantaget beräknas biobränsle 
ersätta ca 5 200m3 olja som annars hade 
använts för indush·iproduktion och för 
nnnviinnn1na av bostäder och lokaler. ~y y v~ .. ,~." b 

Bredbandsverksamheten 

Bredbandsverksamheten har utvecklats 
successivt, först i kommunens regi och 
därefter av Teab, som haft ansvaret för 
utbyggnaden fram till den 3 O april20 13. 
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Mot bakgrund av de krav som verksamheten 
ställer framöver har Lessebo Fastigheter, 
Alvesta Energi AB och Växjö Energi AB 
beslutat om ett samgående i ett nytt regionalt 
bolag WexnetAB. Den l maj 2013 har 
bredbandstillgångarna överlåtits till We:xnet 
AB mot en revers samt ägarandelar i det 
gemensamt ägda bolaget som fastställts efter 
en utomstående värdering av de tillgångar som 
respektive delägare tillfö1t bolaget. 
Efterhand som stamnätet byggs ut inom vårt 
verksamhetsområde möter Wexnet ett stort 
intresse och efterfrågan på olika bred
bandstjänster. Vi är övertygade om att en 
regional samverkan är rätt väg att möta 
framtidens behov på bredbandsområdet 

Personal 

Tingsryds energi AB har egen personal som 
ansvarar för den dagliga driften av 
verksamheten: 

VD, 100% av heltid. 
Ekonom, 80 % av heltid. 
Två driftstekniker, l 00 % av heltid. 
Projektledare bredband, 100% av heltid. 

Driftteknikerna ingår tillsammans med 
fastighetstelmiker från stiftelsen Kommunhus 
och Tingsrydsbostäder AB i en gemensam 
jour- och beredskapsgrupp. 
Personalkostnaderna avseende projektledare 
för bredbandsverksamheten fördelas mellan 
Wexnet, Tingstyds kommun och Teab. 
Fakturerings- och debiteringstjänster köps från 
Tingsryds kommuns ekonomiavdelning 

Förväntad framtida utveckling 

Fjärrvärme 

Det långsiktiga målet för Tingsryds energi AB 
är att helt basera vår fjänvärmeproduktion på 
förnyelsebara energikällor. 
Ett inriktningsbeslut har tagits av styrelsen om 
nybyggnad av en produktionsanläggning i 
Urshult. 11~ 

; 
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Vid värmeverket i Tingsryd finns ett behov av 
ytterligare kapacitet på ca 2-3 MW. 
Investeringen är angelägen av flera skäl, 
ersätta nuvarande oljeförbrukning vid 
underhållsstopp och toppbelastningar, bättre 
drift under lågsäsong och ökad levei·ans
säkerhet. 

I övrigt pågår kontinuerligt utredningar för att 
utöka och förstärka ledningsnätet 

Konjunkturläget har medfört att 
prisutvecklingen för biobränslen har 
stabiliserats. På längre sikt förväntar vi oss 
högre inköpspriser för biobränsle som det kan 
bli svårt att kompensera sig för. 

Bredband 

Som tidigare nämnts är vi övertygade om att 
samgåendet i ett regionalt bredbandbolag har 
varit nödvändigt. Framöver kommer Teab 
inom ramen för delägarskapet i Wexnet, att 
aktivt verka för utbyggnad av bredbands
nätet 

Omsättning och resultatutveclding 

Omsättningen uppgick till23,9 mkr 
(24,5 mkr) Av denna svarar fjätTvärme
verksamheten för 22,8 mkr och bred
bandsverksamheten för 1,1 mkr (2,6 mkr) . 
F j änvärmeverksamhetens resultat efter 
finansiella poster uppgick till1,39 mkr 
(2,43 mkr) . För bredbandsverksamheten 
redovisas ett överskott om 80 tkr. · 
Väderleksmässigt har 2013 varit ett norrnalår 
med en varmare inledning och en kallare 
avslutning av året. Förtätning av nätet i 
Tingsryd och utbyggnaden i Urshult, har 
bidragit till marginell et ökade leveranser, trots 
vannare väderlek än 2012. Väsentligt högre 
kostnader, främst för förstärlming och mindre 
utbyggnader av ledningsnätet har belastat årets 
resultat. Hög förbrulming av olja i samband 
med årets underhållsstopp har också påverkat 
resultatet negativt. 

Mot bakgrund av nuvarande låga ränteläge har 
bolaget successivt övergått tilllån med fast 
ränta för att försäkra sig om låga upplånings
kostnader under de närmaste åren. 

Intäkter av engångskaraktär, anslutningsav
gifter uppgick til1636 tk:r (l 515 tkr). 

~ c:?J/;3 rvl 
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Investeringar (tlu') 
2013 2012 

FjärTvärmeproduktion 854 
F j änvärmedistribution l 056 2 546 

Bredbandsnät 2 617 22 766 

Övriga investeringar 

Förändring pågående 
nyanläggningar -3 153 2263 

Förslag till vinstdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står en 
balanserad vinst om 789 357 kronor. Styrelsen 
och verkställande direktören föreslår att 789 
357 kronor balanseras i ny räkning. 

V ad beträffar företagets resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterföljande resultat
rälming med tillhöraride bokslutkommentarer. 

Styrelsens yttrande över det lämnade 
koncernbidraget 

Det uppbokade koncernbidraget reducerar 
bolagets soliditet till34,6%. soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt 
bedrivs med lönsamhet betryggande. 
Likviditeten i bolaget bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina för
pliktelser på kmt och lång silet, ej heller att 
fullgöra erforderliga investeringar. 
Koncernbidraget kan dätmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförs i ABL, 17 kap 3 
§ 2-3 st. (försiktighetsregeln) -'M-'-

/ ' 
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N'ickeltal 2013 2012 2011 2010 2009 

Ekonomi 

Omsättning (tkr) 23 880 24 528 20 380 22186 18 053 

Resultat efter finansiella poster 1468 2 433 2 490 6 309 4440 

Balansomslutning 101 241 99 715 71 376 73 055 64 592 

soliditet 34,6% 32,3% 42,7% 39% 36% 

Investeringar 3673 26166 3 016 11 663 3 364 

Personal 

Antal årsarbeten 4,8 4,8 4,8 3,8 3,8 

Personalkostnad, tkr 3 029 2 850 2491 2164 2 040 

Personalkostnad i %av omsättningen 12,69% 11,84% 12,22% 9,75% 11% 

sjukfrånvaro, %av tillgänglig arbetstid 4,8% 0,6% 2,0% 0,6% 0,0% 

Verksamheten 

Energileveranser /GWh) 38,2 37,94 35,6 39,1 33,2 

Anslutna fastigheter 383 373 356 341 312 

Fjärrvärmeutbyggnad (m) 1100 790 443 1738 800 

Fem år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 

Rörelseintäkter 23 880 24 528 20 380 22186 18 053 

Rörelsens kostnader -17 580 -16 237 -13 516 -12 090 -9 648 

Avskrivningar -4 251 -4 482 -3 747 -3 291 -3 141 

Rörelseresultat 2049 3 809 3118 6 805 5264 

Räntenetto -581 -1 376 -627 -496 -824 

Resultat efter finansiella poster 1468 2433 2490 6 309 4440 

Bokslutsdispositioner -1468 -2 433 -2409 -6 309 -4 386 

Beräknad skatt o o o o -53 

Nettoresultat o o o o o 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 89 431 88 747 95.563 64 878 56 506 

Omsättningstillgångar 11 810 10 968 7229 8177 8 086 

Kassa och bank o o o o o 

Summa tillgångar 101 241 99 715 71376 64592 67 900 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 1 291 1 291 1 291 1 291 1 290 

Obeskattade reserver 43360 41 956 39608 37 118 30 809 

Långfristiga skulder 49 825 51 500 28 000 30 000 10 000 

Kortfristiga skulder 6765 4 968 2477 4646 22492 

Summa eget kapital och skulder 101 241 99 715 71 376 64592 67 900 

(}'~;;]; _}7 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Nettoomsättning 
Aktiverat arbete för egen räkning 

övriga intäkter 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Avskrivning utöver plan på maskiner o inventarier 

Koncernbidrag 

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

Not 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

/( 
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2013 2012 

22106 22 613 

127 404 

1 647 1 511 

23 880 24 528 

-8 018 -8 404 

-6 533 -4 983 

-3 029 -2 850 

-4 251 -4 482 

2 049 3 809 

764 70 

-1 345 -1 446 

1 468 2 433 

-1 404 -2 348 

-64 -85 

o o 

o o 

o ' j/t-'-. 
o 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 8 7 646 8 075 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 50 952 54394 

Tekniska anläggningar bredband 10 o 17 963 

Inventarier 11 477 607 

Pågående nyanläggning 12 1 056 4209 

60 131 85 248 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier Wexnet AB 11 785 o 
Reversfordran Wexnet AB 17 053 o 
Uppskjuten skattefordran 462 3499 

29 300 3499 

Summa anläggningstillgångar 89 431 88 747 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 13 317 495 

317 495 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 6 246 6 957 

Uppskjuten skattefordran kortfristig del o 1 029 

Fordran kommunen 15 4 276 2369 

övriga fordringar 14 971 118 

. 11 493 10473 

Summa omsättningstillgångar 11 810 10 968 

SUMMA TILLGÅNGAR 101 241 
..-;_/t.~ 

99 715 
l 
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Balansräkning 

Belopp i !kr Not 2013-12-31 2012-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (2 500 aktier) 16 500 500 

Reservfond 2 2 

502 502 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 789 789 

Aret resultat o o 
789 789 

Summa eget l<apital 1 291 1 291 

Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på 

maskiner och inventarier 43 360 41 956 

Summa obeskattade reserver 43 360 41 956 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 17 49 825 51 500 

Summa långfristiga skulder 49 825 51 500 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 1 875 1 876 

övriga skulder 18 2 187 963 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 2 703 2129 

Summa kortfristiga skulder 6 765 4 968 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 241 99 715 

ställda säkerheter och ansvarsförbindelse 

ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelse Inga Inga 
/fr'-

/ 
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Tingsryds energi AB 
556132-8013 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Förändring av varulager 

Förändring av kortfristiga rörelsefordringar 

Förändring av fordran kommunen 

Förändring av kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av anläggningstillgångar 

Förvärv av finansiell anläggningstillgång 

Försäljning av finansiell anläggningstillgång 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Förändring av långfristig fåneskuld 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Erhållen ränta 

Betald ränta 

2013 

1 468 

122 

4 251 

5 841 

178 

-143 

-1 907 

1 796 

5 765 

-3 673 

25 383 

o 
-25 800 

-4 090 

-1 675 

-1 675 

o 
o 

o 

765 

1 079 /.'l 
!-"//~ ...... 
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2012 

2433 

-46 

4 482 

6 869 

-113 

-1 798 

-799 

2 491 

6 650 

-26 166 

o 
-3 984 

o 

-30 150~, 

23 500 

23 500 

o 
o 

o 

69 

1277 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 
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Noter och bokslutskommentarer 

Allmänt 
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Arsredovisning i mindre aktiebolag (K2 reglerna). 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Varulager 
Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut 
principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därmed beaktats. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intäkter 
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFN AR 2003:3 Intäkter. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad · 
nytljandetid. 

Inkomstskatter 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Byggnad 
Markanläggning 
l nventarier 

Bredband 

Not 1 - P e r!;ip n a l k ost n a d e r 

Fjärrvärme 
Löner och ersättningar 

Sociala kostnader 

(varav pensionskostnader) 

Bredband 
Löner och ersättningar 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

20-25 år 
25 år 
20 år 

5- 10 år 

25 år 

2013 

1 683 

653 

122 
2 336 

499 
194 

1 
693 

Vd har rätt till12 månaders fulllön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från 

VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Bolaget har fem anställda motsvarande 4,8 heltidsljänster. Fakturerings- och debiteringsljänster 

köps från Tingsryds kommun. Personal från stiftelsen Kommunhus och Tingsrydsbostäder AB ingår 

i beredskapsgruppen. Personalkostnader avseende projektledare för bredbandsverksamheten fördelas 

mellan Tingsryds energi AB, Tingsryds kommun och Wexnet AB j / l,...__. 

2012 

1406 

622 

169 
2 028 

581 
241 
28 

822 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 2 - Nettomsättning per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Energiavgifter 
Anslutningsavgifter 

Bredband 
Nätavgifter 
Anslutningsavgifter 

Not 3 - Råvaror och förnödenheter fjärrvärme 

Biobränsle 
Inköpt energi 
Olja 

Not 4 - Övriga externa kostnader 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmedistribution 
Administration fjärrvärme 

Bredband 
Nätverksamhet 
Administration bredbandsverksamhet 

Not 5 - Avskrivningar 

Fjärrvärme 
Byggnader och markanläggningar 
Maskiner och tekniska anläggningar 
Inventarier 

Bredband 
Tekniska anläggningar 

2013 

20997 
636 

21 633 

2013 

471 
2 

473 

4623 
2004 
1 391 
8 018 

2013 

2108 
3 392 

841 
6 341 

2013 

137 
55 

192 

721 
3151 

130 
4 002 

249 
249 

Not 6 - Finansiella intäkter och kostnader per rörelsegren 
2013 

Fjärrvärme 
Ränteintäkter 

Räntekostnader 
Borgensavgift 
övriga finansiella kostnader 

Bredband 
Ränteintäkter 

Räntekostnader 

czaBwvgift 

81 
81 

601 
98 
84 

783 

683 
683 

482 

80 

562' ;r.-

10 (14) 

2012 

19 854 
1 225 

21 079 

1244 
290 

1534 

2012 

4955 
2 081 
1 368 
8 404 

2012 

2807 
715 
900 

4422 

490 
71 

561 

2012 

392 
3366 

130 
3 888 

2012 

594 
594 

70 
70 

740 
98 

838 

o 

608 

608 

/( 
~ 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 7 - Rörelsens intäkter och kostnader per rörelsegren 
2013 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamhetens intäkter 
Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens avskrivningar 
Finansiella poster 

Bredband 
Bredbandsverksamhetens intäkter 
Aktiverat arbete bredbandsverksamheten 

Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens avskrivningar 
Finansiella poster 

22 786 
-16 695 
-4 002 

-701 
1 388 

967 
128 

-886 
-249 
121 

80 

11 (14) 

2012 

21 942 
-14 853 

-3 888 
-768 

2433 

2182 
404 

-1 384 
-594 
-608 

o 

Not 8 - Byggnader, mark och markanläggningar fjärrvärmeverksamheten 

2013-12-31 2012-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 10 990 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 

10 990 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -2 915 
Arets avskrivning enligt plan -429 
Omklassicificering 

-3345 

Redovisat värde vid årets slut 7 646 

Not 9 - Maskiner och andra tekniska anläggningar fjärrvärme 

2013-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffning ar 
Avyttringar 
Om klassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enligt plan 
Omklassificering 

Redovisat värde vid årets slut 

80734 

80 734 

-26 340 

-3442 

-29 782 

8190 
854 

1 946 
10 990 

-2 523 
-392 

-2 915 

8 075 

2012-12-31 

78188 
2546 

80 734 

-22 975 

-3 365 

-26 340 

54 394 

/( 
-:::::::.-
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Not 10 - Tekniska anläggningar bredband 

2013-12-31 2012-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 18 557 
Nyanskaffningar 2 617 18 557 
Omklassificeringar 4209 
Avyttringar -25 383 

o Hl557 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 
Vid årets början -594 
Arets avskrivning enl plan -249 -594 
Arets avyttringar 843 

o -594 

Redovisat värde vid årets slut o 17 963 

Not 11 - Inventarier fjärrvärme 

2013-12-31 2012-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 1 089 1 089 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 

1 089 1 089 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 
Vid årets början -482 -352 
Avyttringar 
Arets avskrivning enl plan -130 -130 

-612 -482 

Redovisat värde vid årets slut 477 607 

Not 12 - Pågående nyanläggningar 
2013-12-31 2012-13-31 

Fjärrvärme 
Vid årets början 1 946 
Investeringar 1056 
Omklassificeringar -1 946 

1 056 o 

Bredband 
Vid årets början 4 209 
Investeringar 2 617 4209 
Omklassificeringar -6 826 

o 4 209 

Redovisat värde vid årets slut 1 056 4 209 

Not 13 - Varulager 
2013-12-31 2012-12-31 

Eldningsolja värmeverket Tingsryd 
31,70 m3 x 9 389 kr) 297 465 

Eldningsolja närvärmeverk Väckelsäng 
1,99 m3x9 860 kr 20 30 

317 ,' 495 

/ /l"" 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 14 - Övriga fordringar 

skattekonto 
skattefordringar 
Fordran energiskatter 
skattefordran ROT-avdrag 
Fordran moms 
Plusgiro 
Upplupen ränta reversfordran Wexnet 
Interimsfordringar leverantör 
övriga fordringar 

Not 15 - Fordran kommunen 

2013-12-31 

64 
54 

143 

683 
13 
14 

971 

Bolaget har avtal om att nytlja Tingsryd s kommuns checkräkningskredit med en kreditlimit 
om 5 mkr. 

Not 16 - Eget Kapital 

Vid årets början enligt fastställd balansräkning 

Disposition enligt bolagsstämmebeslut 
Avsättning till reservfond 
Arets resultat 

Vid årets slut 

Not 17 - Lånesammandrag 

Förfallodag 

2016-03-21 

2014-09-04 

2015-05-12 

2017-09-25 

Not 18 - Övriga skulder 

Moms redovisningskonto 
Personalens källskatt 

Ränta 

2,16% 

2,60% 

2,68% 

2,73% 

Skuld Wexnet avseende bredband Tingsryd-Lessebo 

Aktie-
kapital 

500 

500 

500 

Not 19 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Reserv-
fond 

2 

2 

o 
o 

2 

Lån e-
belopp 

21 825 

10 000 

8 000 

10 000 
49 825 

2013-13-31 

538 
46 

1 603 
2187 

13 (14) 

2012-12-31 

8 
54 

13 
-80 
36 

10 
77 

118 

Fritt eget 
kapital 

789 

789 

o 
o 

789 

Amortering 
2014 

900 

900 

2012-12-31 

918 
45 

963 

2013-13-31 2012-12-31 

Pensioner 
Arbetsgivaravgifter 
Löneskatt pensioner 
Semesterlöneskuld till anställda 
Upplupna löner 
Upplupna utgiftsräntor 
Plusgiro 
lnterima leverantörsfakturor 

93 
51 
24 

183 
23 

116 
846 

1 367 

77 
51 
19 

150 
30 

112 

1 690 
2129 

Il 
::/ 
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Revisionsberättelse 

Till årsstänunan i Tingsryds Energi AB 
org.m· 556132-8013 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfå1t en revision av årsredovisningen for Tings1yds 
Energi AB fOr räkenskapsåret 2013. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder la·äver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig sälcerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inllämta 
revisionsbevis om belopp och annan inforniation i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utfora.s, bland armat genom att bedöma riskerna for väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel . Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med härisyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av riniligheten i styrelsens och verlcställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som giUnd för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Il 
;;:::: 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direldörens 
:forvaltnii1g for Tingsryds Energi AB fOr räkenskapsåret 2013 . 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller for lust, och det är styrelsen och 
verkställande direldören som har ansvaret for förvaltningen 
enligt alctiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är forenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget :får att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direldören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med alctiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund föra våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet :för 
räkenskapsåret. 

Tingsryd 2014-03-18 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ,, 

~ ./' / "/ /:7 ,-·"/ 
/ // / 

Enl_igt vår up~fattning _h~ årsredovisningen u~prä~~ i . ,;.--;;.·: -~ ,, __ , _. ,/ <);.3-'!-t.--:~~z>· 
enlighet me~ ar~redoVIs~gsla~en och ger en 1. alla v~en~ga / / ~ "F'"' ?7(!1 l- · / t:: C 
avseenden rattvisande b1ld av Tingsryds Energi ABs finansiella )Yonne Lundin 
ställning per den 31 december 2013 och <J-V dess finansiella / Auktoriserad revisor 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Fö1valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
ÖVI'iga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balariSräkningen. 
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Lekmannarevisorerna 
i Tingsryds Energi AB, 
Tingsryds kommun 

2014-03-18 

Till årsstämman i Tingsryds Energi AB 
organisationsnummer 556132-8013 

Till fullmäktige i Tingsryds kommun 

Granskningsrapport för år 2013 
Vi, av fullmäktige i Tingsryds kommtm utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Tingsryds Energi AB:s verksamhet. 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreslaifter som gäller för 
verksamheten. 

Lelanannarevisoremas ansvar är att granska verksamhet och intem kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
föreslaifter som gäller för verksamheten. 

Gransimingen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att bolagets interna kontroll huvudsakligen har varit tillräcklig. 
Vi bedömer dock att den interna kontrollen behöver förbättras avseende 
hanteringen av bilar och bensinkort. 

Sven-Erik Svensson 

i './ ~t ... Dl' l / . l ,j . d ?J 
·" ,/ / If/ ,11 f v Il F 1//.,/_ (/),· ;.; ,YJ 

_ L/ CV'/ v VI/1 ~ t:-- v " · 

Kerstin Petersson 

.:·-~--zj; ft;~~y,_ ·;://-; /----
B9,jje;J~l;anss6{1 . ·· 

.i l 
Bilaga: Revisionsrapport om hantering av bilar och berisinlcmt 

/( 
~ 
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Rapportering från PwC 

Inledning 
I den här rapporten presenterar vi resultatet av det arbete som vi har utfört 
tillsammans med er under året. Syftet är att ge er en bättre bild av bokslutet samt 
revisionen och de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gång. · 

Vi kommer att kommentera bokslutet och årets förändringar. 

Vi hoppas att ni finner rapporten givande! 

Med vänlig hälsning 

Yvonne Lundin 

Yvonne Lundin 

Email: yvonne.lundin@se.pwcccom 
Telephone: +46 (o) 10 212 74 44 

/s=- 9L~ tv 
P wC 

r;·. ---· ··-. 

:., Innehållsförteckning 

Del 
1 Analys finansiell information 

2 S~anfattning och slutsats årets revision 
:;:3·: - .Aliliie1l·ififor1llation för ert bolag. 
1.··-. .. -·-- . 

:~}J. . Avsllltriing 
~r~~aga f ..C: -Revisionens syfte och iririktlJ.iilg 
1-'- .... · . . 

~-

~ 

~-' -Bilaga -2:-,.,.-;. Ordförklaring r-:· - . .. . . . 
~-~-Bilaga 3 ~- Trafikljus 
--:::ss~.:::·~<;~·~-~~.:.~;.:~_ .... ~:- . -- .--~ -~- -
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1. Analys finansiell information 

'- . 
R.resulttatanalys 

Här presenterar vi kort resultaträleningen och 
hur olilcafalctorer påverTear ert bolag 

Beslcri.vning 

l Försäljning av fjärrvärme har ökat marginellt, Försäljning 
fjärrvärme 22,8 mkr och bredband 1,1 mkr 

Löpande underhåll på värmeverket i Tingsryd gällande 
pannans murverk har fortsatt under året, krävs fortsatt 
underhåll kommande år. 

Oljeförbrukningen högre än tidigare år främst beroende på 
omfattande underhållsstopp 

Koncernbidrag lämnas 

Overavskrivningar för att få ett o-resultat 

~~{_,~ f1v 
P wC 

Resultaträkning (tkr) 

Nettoomsättning 

Aktiverat arbete för egen räkning 

Övrig intäkter 

Summa intäkter 

~ävarorochförnödenheter 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader D 

Avskrivningar 

Summa rörelsekostnader 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Avskrivning över plan 

Koncernbidrag 

Resultat före skatt 

Årets skattekostnad 

Årets resultat 

Tingsryds Energi AB 
,_ 
~ 

2013 2012 

22106 22 613 

127 404 

1647 1511 

23 880 24528 

-8 01615 -8 404 

-6 533 -4 983 

-3 029 -2 850 

-4 251 -4482 

2049 3 809 

764 70 

-1345 -1446 

1468 2433 

-1404 -2348 

-64 -85 

o o 
o o 

o o 

3 
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1. Analys finansiell information 

'Balansanalys tillgiJnngOI.Ir 

Här presenturer vi kort balansräleningen och hur 
olikafalctorer påverkar ert bolag 

Beslcrivning 

Tekniska anläggningar och pågående nyanläggningar under 
2012 är sålt avser bredband till Wexnet mot reversfordran 
och aktieinnehav i Wexnet, 76 601 aktier, Reversfordran 17 

mkr 
KF beslut 2012-06-28 

Kundfordringar, varav 3 546 tkr interna fordringar och 
2 708 tkr externa, inga gamla förfallna fordringaT 

Inga investeringar under året utom i pågående 
nyanläggningar som avser fjärrvärme 

t/:!3 r;} ir:J w 
P wC 

~ 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgängar 

Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Tekniska anläggningar bredband 
Inventarier 

Pågående nyanläggning 

Finansiella anläggningstillgängar 

Aktier Wexnet AB 
Reversfordran Wexnet AB 
UppskJuten skattefordran 

Summa anläggningstillgångar 

D 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Rävaror och förnödenheter 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
Uppskjuten skattefordran kortfristig del 
Fordran kommunen 
övriga fordringar 

Summa omsättningstillgångar 

SUIVIIVIA TILLGÅNGAR 

~ 
~ . . . ·:-, 
~-. Tingsryds Energi AB .-
t:.. "... .. .. -- . . " ·--- ... --.;'; 

8 7 646 8 075 
9 50 952 54394 

10 o 17 963 
11 477 607 
12 1 056 4209 

60 131 85 248 

11 785 o 
17 053 o 

462 3 499 

29 300 3 499 

89 431 88 747 

13 ill. 495 

317 495 

6 246 6 957 
o 1 029 

15 4 276 2 369 
14 971 118 

11 493 10 473 

11 81 o 10 968 

101 241 99 715 

4 
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1. Analys finansiell information 

~ 
Ba~ansanaiys skulderrv 

Här presenturer vi lcort balansräleningen och hur 
olikafalctorer påverkar ert bolag 

Beskrivning 

Ökade överavskrivningar för att nå ett nollresultat, ryms 
inom skattemässiga avskrivningar 

Amorteringar långfristiga slmlder Skuld Kommuninvest 
49 825tkr 

I övriga skulder återfinns en skuld till Wexnet på 1,6 mkr 
för bredband sträckan Tingsryd-Lessebo 

Upplupna kostnader består av ett flertal upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter, avstämda mot 
underlag 

t7!S ~a w 
P wC 

Balansräkning 

Belo1212 i tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (2 500 aktier) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Aret resultat 

Summa eget !capita! 
[J 

Obesl<attade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på 
maskiner och inventarier 

Summa obeslcattade reserver 

skulder 

Långfristiga skulder 

Skulder tillkreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

~ 
Tingsryds Energi AB 

2013-12-31 2012-12-31 

500 500 
2 2 

502 502 

789 789 
o o 

789 789 

1 291 1 291 

43 360 41 956 

43 360 41 956 

49 825 51 500 

49 825 51 500 

1 875 1 876 
2187 963 
2 703 2129 

6 765 4 968 5 

101 241 99 715 ~..:::; 24



1. Analys finansiell information 

1 Kassaflödesanalys 

H ä]• presenterar vi lcort lcassaflödesanalysen och 
hur olilcafalctorer påverkar ert bolag 

BesJ'crivning 

Framför allt försäljningen av bredband som påverkat 

Samt värdeminskningsavdrag på materiella 
anläggningstillgångar 

/g 7JL2 fv 
P wC 

~ ~ 

~· Tingsryds Energi AB ~ 
!,., . . - . ., . ...:.. 

Kassaflödesanalys 

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Förändring av varulager 
Förändring av kortfristiga rörelsefordringar 
Förändring av fordran kommunen 
Förändring av kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiell anläggningstillgång 
Försäljning av finansiell anläggl}iogstillgång 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverl<samheten 
Förändring av långfristig låneskuld 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2013 

1 468 
122 

4 251 

5 841 

178 
-143 

-1 907 
1 797 

5 766 

-3 673 
25 383 

o 
-25 800 

-4 090 

-1 675 

-1 675 

1 
o 

o 

2012 

2 433 
-46 

4482 

6 869 

-113 
-1 798 

-799 
2 491 ---

6 650 

-26 166 
o 

-3 984 
o 

-30 150 

23 500 

23 500 

1 
o 

o 

6 

~ 
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r-= Sammanfattning och s lutsats 
Årets revision 

Vi har inte några väsentliga noteringar från vår granslerring av årsredovisningen samtförvaltningen av bolaget. Vi planerar därför att upprätta en 
revisionsberättelse enligt standardutformning 't.·. 

En sammanfattning av våra iakttagelser vid vår granskning 

)> Försäljningen av bredbandsverksamheten till Wexnet 

)> Delägare i Wexnet tillsammans med Lessebo Fastigheter, Alvesta Energi AB och Växjö Energi AB från den 1 maj 2013 

)> Flera nya kunder, LSS bostäder kvarteret Närheten, Musikskolan AMB, industrilokaler 

)> 7 nya anläggningar anslutits, totalt antal 383 

)> Styrelsen har tagit beslut om nybyggnad av produktionsanläggning i Urshult 

)> Ansvarar för utbyggnaden av bredbandsverksamheten från 1 maj 2013. 

)> Värmeverket i Tingsryd har stått stilla vid omfattande underhåll och vid dessa tillfållen samt vid toppbelastningar används olja. Det är därför angeläget 
av både kostnadsskäl och miljöskäl att fortsätta investeringar i värmeverket för att höja kapaciteten. 

/§ ~Lfi /1v 
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5. Avslutning 

1 Avs~utning och sammanf([Jltming 

En revisionsberättelse lcommer att avges utan avvikelsefrån standarduiformningen. Vi kommer att tillstyrka att årsstämman 
fastställer resultaträlening och balansräkning, disponerar vinsten enligtförslaget iförvaltningsberättelsen samt beviljar 
styrelsens ledamöter och verlcställande direktören ansvarsfrihetför rälcenslcapsåret. 

Vi vill passa på att tackaför att ni iförväg forberett material till oss villcet underlättade vår gransTening! 

/Zg ~L3 N 
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1 Bi~aga 11 -Revisionens sYJfte CDch inriktning 

Revisionens syfte 
Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vi vill-också 
ge ett mervärde i form av förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för ert bolag. Vår 
revisionsgransirning är baserad på riskl(- och väsentlighef'·. 

I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning av bolagetvilket sker genom vår 
förvaltningsrevision·x-. 

Revisionens risk- och fokusområden 

Vi har inte identifierat några områden medförhöjd rislc inom er verksamhet. 

Väsentlighetsgräns·x-

I vår revision är väsentlighetsgränsen baserad på vårt professionella omdöme och vår kännedom om er verksamhet. 

För mer information om väsentlighetsbegreppet vänligen se bilaga 2. 

·<Finns beskrivet i bilaga 2 

P wC 73 ?Ja ·lY 
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'Bilaga 2 - Ordförklaring 

Ord 

Revision 

Risk 

Väsentlighet 

standardutformning 

ABL 

Föridaring 

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vår ... 
revisionsgransirning är baserad på risk'-· och väsentlighet·:+. 

I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning av bolaget vilket sker genom vår 
förvaltningsrevision *. 

Revision baseras på risk och det innebär_ att vi fokuserar på områden som vi anser vara särsldlt riskfyllda eller väsentliga. 
Områdena varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. 
Riskområden är till stor del poster som företagsledningen kan påverka. 

Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan 
inkludera kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter. 
Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon 
anmärlming i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt 
standardutformning. 
Det kan dock finnas andra bristser som gör att vi avger en revisensberättelse som avviker från standard utformningen. I vår 
revision av styrelsens och · VD:s förvaltning ("förvaltningsrevision") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser 
som, gentemot bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I 
förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig 
efterlevnad av aktiebolagslag och annan tillämplig lag. 

Innebär en revisionsberättelse som inte har en avvikande formulering. 

Aktiebolagslagen, denna lag .innehåller bestämmelser om aktiebolag. 

Kontrollbalansrälming l Kontrollbalansrälming är en balansrälming som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall. 
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1 JBi~aga 3- Trafik{j-UJ1§ 

Trafilc.Tjus 

o 

''J '· 

e 

Förklarin g 

Ett rött ljus åsätts normalt observationer som har eller kan ha en väsentlig påverkan på bolagets 
finansiella rapportering eller som utgör en väsentlig svaghet i den interna kontrollen. Som sådana 
kräver de därför stor uppmärksamhet från företagsledningens sida. 

Ett gult ljus indikerar observationer som, även om de inte möter kriteria för att åsättas ett rött ljus, har 
eller kan ha en sådan påverkan på den finansiella rapporteringen att de bör komma till 
företagsledningens kännedom. 

Ett grönt ljus kan åsättas observationer som tidigare ldassificerats som gula eller röda, men som nu 
har åtgärdats. Frågeställningar där vi förvisso inte har några avvikelser eller brister att rapportera kan 
också åsättas ett grönt ljus om de är av sådan magnitud eller behäftade med en sådan grad av 
komplexitet att företagsledningen bör få kännedom om dem. 
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lVWW.pWCoSe 

PwC firms provide industry-focused assurance, tax and advisory services to enhance val u e fo r the i r clients. Mo re than 161,000 people in 154 
countries in firms across the PwC network share their thinking, experience and solutions to develop fresh perspectives and practical advice. See 
www.pwc.com for more information. 

Th is publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should 
not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express 
or implied) is given as to the accuracy or campJeteness of the information contained in this publication, and, to the extent permitled by law, 
PricewaterhouseCoopers in Sverige AB, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibi lity or duty of care 
for a ny consequences of you or anyone els e acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for a ny 
decision based on it. 

© 2013 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, "PwC" refers to PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, 
~ich~ u er ~~ricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm ofwhich is a separate legal entity. 

o/-

~ 32




