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Ärende nr 5 

Uppföljning av 2014 års verksamhet 
i de kommunala bolagen 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-03-30 

Justerare 

§ 103 

Uppföljning av 2014 års verksamhet i de kommunala bolagen 

Dnr 2015/125 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 20 14 års verksamhet 
i de kommunala bolagen. 

2. Kommunstyrelsen konstarerar att den verksamhet som bedrivits i 
Tingsryds kommunföretag AB och dess helägda dotterbolag 
Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB samt 
Tingsrydsbostäder AB varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala 
be f o g enheterna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen (6 kap l a och l b§§) ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för vmje aktiebolag (som avses i 3 kap 16 a§) pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Dotterbolagen till Tingsryds kommunföretag AB har till moderbolaget 
kommit in med redovisning om hur respektive bolags verksamhet under 
2014 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet. Tingsryds kommunföretag AB har även 
upprättat en redovisning för den egna verksamheten. Tingsryds 
kommunföretag har i beslut 2015-03-26, § 6, funnit att den egna och 
dotterbolagens verksamhet för 2014 har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna och varit förenlig med de fastställda 
kommunala ändamålen. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds kommunföretag AB§ 6, 2015-03-26. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-03-24 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 103 2015-03-3;) 
:lo ls-j 1.2r- O 1/ 

~Tingsryd§ 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) ~' 
-~· 

Kommunledningsfdrvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2015-03-24 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Uppföljning av 2014 års verksamhet i de kommunala bolagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och konstaterar att den verksamhet som bedrivits i 
Tingstyds Kommunföretag AB och dess helägda dotterbolag Tingstyds Energi AB, Tingstyds 
Utveckling och Fastighets AB samt Tingstydsbostäder AB under 2014 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen och utfötts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen (6 kap l a och l b §§)ska kommunstyrelsen i årliga beslut för vatje ak
ti~bolag (som avses i 3 kap 16 a§) pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen furner att så inte är fallet, ska den 
länrna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Dotterbolagen till Tingstyds Kommunföretag AB har till moderbolaget inkommit med redovis
ning om hur respektive bolags verksamhet under 2014 har utförts inom ramen för de kommu
nala befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. Tingstyds Kommunföretag AB 
har även upprättat en redovisning för den egna verksamheten. Tingstyds Kommunföretag har 
beslut 2015-03-26 §X."- funnit att den egna och dotterbolagens verksamhet för 2014 har utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna och varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tingsryd~ Kommunföretag AB, beslut 2015-03-26 §xx. 

Nämndens/styrelsens beslut sim skickas till 
Tingstyds Kommunföretag AB 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 4.41 oo (vx) 0477 313 oo 

· e-postfhemsida 
kommunen@tingsryd,se 
www ,tingsryd,se 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(7) 

1'ingsryds Kommunföretag AB 2015-03-26 

usterare 

. 9h 

§6 

Utvärdering av kommunalt ändamål i bolagen 

2015/122 042, 2015/123 042, 2015/124 042, 2015/125 099 

Beslut 

l. Styrelsen fi1mer att den egna och dotterbolagens verksamhet under 

2014 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 

har utfö1is inom ramen för de kommunala befogenheterna 

2. Redovisningama överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveclding och Fastighets AB, 
Tingsrydshestäder AB och Tingsryds Kommunföretag AB' s 
Uppföljning av det kommunala ändamålet med budget 2014 

Protokollet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

2015-03 - 31 ~ 8



Bilaga TI KAB § 6 2015-03-26 & .o l rji:J-Y 

Tingsll'ydsbostädle li' AB 

Det kommunala ändamålet 

Tingsrydsbostäder AB har som syfte och verksamhetsmål att inom hela Tingsryds kommun 
verka för en god bostadsförsörjning . Målet har uppnåtts under året genom att tillhandahålla 
attraktiva och prisvärda bostäder, att tillhandahålla en god service, skapa en god integration 
och en bra och hållbar miljö genom sunda och energisnåla byggnader. Den totala hyresnivån 
överstiger inte medelnivån för jämförbara bostadsföretag. 

/1 
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Postadress 
Box 88 
3 62 22 Tingsryd 

2015-03-20 1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Uppföljning av det kommunala ändamålet med bolaget 2014 

Tingsryds energi AB bedriver energiproduktion samt energidistribution av 
egenproducerad och inköpt vä1me. Vi är dessutom delägare i det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet AB sedan den 1 maj 2013. 

Kommunens ändamål med bolaget är att de bedrivna verksamheterna skall 
stimulera utvecldingen av näringslivet och skapa ett attraktivt boende. 

Som fjänvärmeleverantör skall vi vara ett tryggt alternativ såväl vad gäller 
leveranssäkerhet som konkunenskraftiga priser och dessutom vara ett bra 
miljövaL 
Som delägare i det regionala bredbandsbolaget Wexnet skall vi verka för att 
främja utbyggnaden av bredbandsnätet 

Vår leveranssäkerhet och miljönytta stärks ytterligare genom beslutet att 
komplettera värmeverket i Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna. 
Utbyggnaden av fjänvärmenätet har fortsatt med anslutning av både närings
fastigheter och vlllor. V åra taxor är konkunenskraftiga i jämförelse med 
fjänvärmeföretag i när01mådet men också i jämförelse med riket. 

Utvecldingen för Wexnet AB har blivit över förväntan med en stark kundstill
strömning. I Tingsryds kommun är utbyggnaden av stanmätet för bredband i 
huvudsak genomförd. Wexnet imilctar sig nu på att komplettera stamnätet och 
att höja anslutrilngsgraden. Under 2014 har ytterligare cirka 740 kunder 
anslutits och ytterligare utbyggnadsprojekt är aktuella att genomföra under 
2015, främst i kommunens tätmter. 

Tingsryd Energi AB 

/~/Y::f;~-~' 
(;/~r';. 

Per-Åke Claesson 

Besöksadress 
Torggatan l O B 

Telefon 
0477-44100 

E-post 
teab(ci),tingsryc!.se 

Bani{giro 
5834,6784 

Postgiro 
17 25 59- 7 
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Det kommunala ändamålet 

Bolaget har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra, förvalta och uppföra 

fastigheter. Därigenom ska bolaget tillgodose näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler, med 

målsättning att hyresgästen så småningom ska överta ägandet av fastigheten. Bolaget ska även i 

övrigt främja näringslivet i kommunen. 

Bolaget verkar tillsammans med Tingsryds Industristiftelse för att aktivt se till så att det kommunala 

ändamå let uppfylls. Inom ramen för detta ändamål har bolaget under året, utöver löpande 

förvaltning och uthyrning, även förvärvat och uppfört fast igheter. Under 2014 så uppfördes 

fastigheten Tingsryd 4:96, Ha Ilabro Plast. Fastigheten hyrs ut med ett tioårigt avtal och ambitionen är 

att hyresgästen ska köpa loss fastigheten under hyrestiden. Fastigheten 6:107, Hughes Power, 

förvärvades under året efter en genomgripande renovering. Båda fastigheterna har varit 

förutsättningar för att respektive företag ska bedriva sina verksamheter i kommunen och de bidrar 

långsiktigt till både nya arbetstillfällen och att fler företag etablerar sig i kommunen. 

Bolaget har även fört dialog med flera hyresgäster om att överta ägandet av fastigheten, vilket med 

största sannolikhet kommer att realiseras för några under 2015. Bolaget har genom tätt samarbete 

med kommunens näringslivsutvecklare arbetat för att främja näringslivet i övrigt. 
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l'ings:ryds kommunföretag AR 

Det kommunala ändamålet 

Bolaget har som ändamål att nå ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av 
kommunens resurser. 

Målet har nåtts under året 2014 genom att dialog med dotterbolagen och ett antal strate
gimöten med dem. Detta i syfte att få helhetssyn på verksamheterna och dess lånebild. 
Tings1yds Koll1lllunföretag AB har inbjudit kommunens ägan-epresentanter för en ge
mensam dialog gällande bolagets uppdrag. 
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Ärende nr 6 

o 

Arsredovisning 2014 
Tingsryds kommunföretag AB 
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Tingsryd s 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

§ 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

Årsredovisning 2014 Tingsryds kommunföretag AB 

Dm 20151125 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning 2014 för Tingsryds 
kornmunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

6 

Tingsryds kornmunföretag avger årsredovisning och kancermedavisning för 
2014. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 Tingsryds kommunföretag AB 

Justerare l Utdragsbestyr kan de 
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Bilaga Ks Au § 104 2015-03-30 

Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tings:ryds Kommunforetag AB 2015-03-26 

§ 10 

Årsredovisning 2014, Tings:ryds Kommunföretag AB 
' 

2015/125 099 

Beslut 

l. TIKAB godkänner årsredovisningen för 20 14 

2. TIKAB Skickar ärendet vidare till Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014, Tingsryds Kommunföretag AB 

Protokollet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Justerare l Dtdragsbestyrkande 

6(7) 
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 

2014-01 -01 - 2014-12-31 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

styrelse och VD får härmed avge årsredovisning för bolaget 2014-01-31-2014-12-31 

.Ledamöter från 201 1-12-15 

Barbro Svensson, Urshult, ordförande, s 
(Gunilla Svensson, Linneryd, s) 

Birgitta Söderlind-Hörberg, Tingsryd, m 
(Patrick Ståhlgren, Tingsryd, m) 

Lars Björck, Urshult, m 
(Håkan Ohlsson, Tingsryd, m) 

Mikael Andersson, Ryd, c 
(Sören Gabrielsson, Väckelsång, c) 

Cecilia Cato, Älmeboda, c 
(Björn Elmqvist, Tingsryd, c) 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, c 
Mats Pehrsson, vice ordförande, s 
Kerstin Petersson, c 
Peter Koch, m 
Birgit Larsson, m 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Yvonne Lundin, PwC, utsetts att fullgöra revision för verksamhetsåret 2014. 

(~ 2 

' l 
l 
l 
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Ägarförhållanden . 

Tingsryds kommun äger samtliga aktier i Tingsryds Kommunföretag AB. Tingsryds 
Kommunföretag AB äger samtliga aktier i Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB och Tingsrydsbostäder AB. Aktierna för Tingsryds Energi AB och Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB är förvärvade av Tingsryds kommun under räkenskapsåret. 

Tingsryds Kommunföretag AB 

l l 
Tingsryds Utveckling och Fast ighet s 

Tingsryds Energi AB AB Tingsrydsbostäder AB 

Bolaget har sitt säte i Tingsryds kommun 

Vision 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå en ökad effektivisering och ett optimalt 
utnyt~ande av kommunens resurser. 

Verksamheten 

Bolag et har sitt säte i Tingsryds kommun och ska äga och förvalta aktier i Tingsryds 
kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens verksamheter. Under 
året har 8 st. sammanträden hållits. 

Bolag et ska genom sin samordningsfunktion stödja dotterbolagen i att uppnå vision och 
mål, grundade på en samsyn till gagn för kommunmedborgarnas bästa och för att bidra till 

· uppfyllelse av kommunens gemensamma vision och mål. 

Bolaget ska via samordning verka för att ägaren erhåller ekonomisk avkastning inom 
ramen för dotterbolagens egen utveckling. 

Bolagetska tillse att kommunens vision 'levandegörs inom koncernen och att kommunens 
målstyrningsmodell balanserad styrning tillämpas i bolagen. ' 

'1 l. 
\ ~- 3 
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Bolagetskoncernen ska medverka till att stordriftsfördelar inom lämpliga driftsfrågor och 
. upphandling mi:ij/iggörs inom hela kommunkoncernen. · 

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som ej är förenliga med kommunal 
kompetens. 

Ekonomi 

Moderbolaget visar på en vinst på 23 tkr. Koncernen visar på ett gemensamt resultat på 
4 039 tkr (7 186 tkr) i vinst. Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan förvaltar endast 
bolagens aktier. Moderbolagets kostnader är till största delen arvoden till styrelsen. Större 
delen av koncernens vinst för 2014 finns i bostadsbolaget, Tingsrydsbostäder AB, vilket 
beror på till största delen på en reavinst för en såld fastighet. Tingsryds Kommunföretag 
AB har under 2014 börjat använda de nya redovisningsregler enligt K3, dock har detta inte 
påverkat resultat av någon större vikt. 2013 års bokslut har inte räknats utifrån K3 utan 
enligt åe gamla redovisningsreg/erna. 

Framtiden 

Tingsryds kommunföretag AB kommer att arbeta med att fullgöra ägardirektiven om att nå 
en ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. 

Tingsryds Energi AB 

Verksamheten omfattar produktion, distribution av fjärrvärme. Därutöver är bolaget sedan 
den 1 maj i år, tillsammans med Lessebo Fastigheter, Alvesta Energi AB och Växjö Energi 
AB, delägare i Wexnet AB som som bedriver bredbandsverksamhet 

Verksamheten 

Fjärrvärmeverksamheten 

Bolaget bedriver fjärrvärmeproduktion vid anläggningar i Tingsryd och Väckelsång . 
Linneryd och Urshult försörjs med inköpt värme från lokala sågverk där distributionen sker i 
fjärrvärmenät som ägs av bolaget. Bolaget har idag 394 fastigheter anslutna till fjärrvärme. 

Under hösten 2013 och våren 2014 har ett antal större förbrukare anslutits i Tingsryd, bl a 
Musikskolan AMB med tillhörande elevhem. Anslutningen av villa-kunder har fortsatt med 
en utbyggnad utmed Sandgatan samt enstaka kunder utmed det befintliga nätet i Tingsryd 
och Urshult 

Ett nytt avtal om värmeleveranser i Urshult har tecknats för perioden 2015-10-01 - 2018-
09-30. Detta medför att tidigare planerad investering i en panncentral senarelagts. Istället 
har Teab valt att prioritera en tillbyggnad av värmeverket i Tingsryd för ytterligare en 
biobränslepanria Preliminärt sker byggstart i mars och installationen av biopannan under 
våren-sommaren. Därefter testkörs anläggningen under oktober och från och med 
november planeras den vara i full drift. 

Bolaget har producerat och inköpt 38,2 GWh värme och levererat till kund 38,2 GWh. 
Mellanskillnaden utgörs av termiska förluster i fjärrvärmenäten .. 

() . 
\ 1 '-ID 4 
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Underhåll 

Risken för oplanerade driftsstopp på anläggningarna identifieras kontinuerligt och mini
meras genom förebyggande underhåll. Med ytterligare en biopanna möjliggörs ett längre 
underhållsstopp under sommaren och en drifttekniskt mer optimal drift av den befintliga 
pannan. Under ett antal år har pannans murverk successivt åtgärdats i samband med 
årliga underhållsstopp. Även framöver ser vi ett kontinuerligt behov av åtgärder på pannan 
för att undvika oplanerade driftsstopp. 

Den totala oljeförbrukningen under året är 99,68 m3 (147,46 m\ En väsentligt lägre 
förbrukning beroende på ett kortare underhållsstopp och en väderlek med få toppbe
lastningar som täcks med olja. Värmeanläggningen i Väckelsäng har fungerat bra: 

Miljö 

Med anledning av den tillkommande biobränslepanna har d~n nya anläggningen anmälts 
enligt miljöbalken till plan- och miljökontoret Driften under 2014 har bedrivits enligt det 
tidigare miljötillståndets uppsatta gränsvärden vilka uppfyllts med god marginal. Plan- och 
Miljökontoret har genomfört tillsyn över verksamheten utan erinran. 

Bred bandsverksamheten 

Utbyggnaden av stamnätet för bredbandet sker sedan den 1 maj 2013 av det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet. 

Bredbandsstrategins utbyggnadsplan är nu i huvudsak genomförd. Vår projektledare har 
fr o m den 1 maj övergått till Wexnet som nu svarar för kompletterande utbyggnader 
framöver. För Teab:s del återstår den slutliga regleringen av de investeringar som gjordes 
före den 1 maj 2013 på PTS-sträckan Tingsryd -Lessebo. 

Ekonomi 

Omsättningen uppgick till 22,3 mkr (23,9 mkr) Av denna svarar fjärrvärme-verksamheten 
för 22,0 mkr(22,8) mkr och bredbandsverksamheten för 0,3 mkr (1,1 mkr). Fjärrvärme
verksamhetens resultat efter finansiella poster uppgick till 3,7 mkr (1 ,4 mkr). För 
bredbandsverksamheten redovisas ett överskott om 370 tkr (80 tkr) . Väsentligt lägre kost
nader för åtgärder på ledningsnätet och väsentligt högre anslutningsavgifter är de 
viktigaste skälen till att resultatet förbättrats trots ett betydande intäktsbortfall i fjärr
värmeförsäljningen. Minskad oljeförbrukning och tillfälligt förhöjda personalkostnader under 
förra året, påverkar också årets resultat positivt. Mot bakgrund av nuvarande låga 
ränteläge har bolaget successivt övergått till lån med fast ränta för att försäkra sig om låga 
upplåningskostnader under de närmaste åren. 

!Framtiden 

När den nya biobränslepannan tas i drift kommer Teab att uppfylla bolagets långsiktiga 
mål, att basera vår fjärrvärmeproduktion på förnyelsebara energikällor. Oljepannorna 
kommer då främst att utgöra reservkraft vid driftstörningar. Vid vissa toppbelastningar 
kommer vi dock inte att kunna undvika att använda olja även framöver. Prisutvecklingen på 
biobränslen har varit stabil under några år och vi ser inga tecken på någon förändring i ett 
kortare perspektiv. Den investering som nu genomföras- i en ny biobränslepanna bedöms 
inte i sig nämnvärt påverka fjärrvärmetaxorna. 

Vi är 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 bredbandsnätet Wexnet har under 2014 haft en mycket positiv utveckling. 

(~ 5 
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uill'ilgsrrydls U~veck:ling coclhi f astighets AB 

Bolaget ska inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra och förvalta fastigheter samt att på 
dessa, i förekommande fall, uppföra byggnader, allt i syfte att tillgodose näringslivets behov 
av ändamålsenliga lokaler samt i övrigt främja näringslivet i kommunen .. 

Verksamhe~eD'il 

Efter att industrilokalen på fastigheten Tingsryd 4:96 färdigställts och bolagets förvärv av 
fastigheten Väckelsäng 6:107 är det sammanlagda fastighetsinnehavet c: a 71 000 m2 

. . 

Fastigheterna har ett b<?kfört värde efter K3 avskrivning på.191 677 tkr. 

Under 2013 påbörjades byggnation av 1 000 .m2 indLJstribyggnad på fastigheten Tingsryds 
4:96 som färdigställdes under första halvan av 2014 . . Hyresgäst är Hallabra Plast AB. 

· Etableringen är den första på det nya industriområdet i Tingsryd och är förhoppningsvis 
startskottet på fler etableringar. Den 1 oktober förvärvade$ fastigheten 

V äckelsång 6:107. Byggnaden har en lokalyta på 1 17Ö m2
. Hyresgäst på fastigheten är 

det nyetablerade företaget Hughes Power System AB. 

Konkursboet för Kong a Bruk AB flyttade ut ur lokalerna på fastigheten Kong a Bruk 8:11 
2014-08-04. Därefter har Konga Måleri AB varit ensam hyresgäst i fastigheten. Arbetet 
med att hyra ut ytterligare lokalytor i fastigheten pågår. 

Under året har investeringsarbeten på börjats på fastigheten Ryd 11 :2, Ryds Båtar AB. 
Fastigheten har anslutits till fjärrvärme, uppdatering av sprinklersystemet och div 
energisparåtgärder. 

En ny arrendator till Tingsryds Hotell tillträdde under oktober 2013 och försattes i konkurs i 
maj 2014, därefter har hotell- och restaurangverksamheten på fastigheten varit stängd. 
Arbetet med att rekrytera en ny arrendator har pågått resten av året. 

Ekonomi 

Resultatet efter finansiella poster uppgicl< till 487 tkr (3 062 tkr) . Efter avsättning till 
periodiseringsfond om 122 tkr och koncernbidrag om 74 tkr samt skatt om 64 tkr uppgår 
resultatet till227 tkr(1 881 tkr). 

f ramtide fil 

Tufab kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens 
näringsliv. Fortsatt upprustning av Konga Bruk 8:11 samt aktivt arbeta med att hyra ut 
lokaler i fastigheten. Införande av underhållsplaner för varje fastighet samt införande av 
balanserad ·styrning är arbete som skall påbörjas inom en snar framtid. Aktivt arbete med 
avyttring av vissa fastigheter. 
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Bolaget ska bygga, äga och föNalta fastigheter inom kommunen för alla målgrupper och 
behov. 

Verksamheiell'il 

Förvaltning 

Tingsrydsbostäder AB äger och föNaltar 20i 3 fyra fastighetheter med 2i lägenheter och sju 
lokaler. Totalt ca i 500m2 lägenheter och 2 200 m2 lokaler. 

Från årsskiftet 20i3 tog Tingsrydsbostäder AB över föNailningen av Tingsryds kommuns 
fastighetsbestånd. FÖretaget tog i samband med detta över personalen från Tingsryds 
kommuns fastighetsavdelning, 22 anställda. Idag är det 20 anställda på företaget. 

En utveckling av Tingsrydsbostäder AB:s befintliga fastighetsdatasystem har påbörjats med 
beräknat införande under 20i5. Detta ska underlätta arbetet för fastighetsskötarna samt öka 
seNicenivån. 

Efterfrågan på lägenheter har varit bra under året och Tingsrydsbostäder AB har haft allt 
uthyrt under 20i 4. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB flyttat till nya lokaler som kommer att renoveras och 
utökas under 20i5. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark, markanläggningar och inventarier och maskiner 
uppgår till 6 287 tkr (i O 660 tkr). 

Under 20i4 har nybyggnation av 8 st. lägenheter påbörjats på Östrabo 5, Tingsryd, till en 
total investering om 5,5 mkr. Projektet beräknas vara färdigt under våren 20i5 för inflyttn ing 
juni 20i5. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till i 65 tkr vilket innebär ca 43 l~ r/m2 . l stort sett 
allt underhåll som har genomförts under 20i4 är mindre me·r akuta åtgärder, inget planerat 
underhåll har genomförts under 20i4. 

Energispararbetet 

Under 2014 har solceller installerat på Örjan i 9 i Tingsryd . 

Ekonomi 

Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat på 459 tkr (2 939 tkr) för verksamhetsåret 20i4. 
Det allmänna uthyrningsläget har sett över hela året varit bra. Resultatet har påverkats 
positivt av en ökad uthyrning av personal till Landstinget och lägre driftskostnader än 
beräknat. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt att förvalta Tingsryds kommuns samtliga 
fastigheter. Tingsrydsbostäder har minskat personalen med 1,5 tjänst under året. Detta har 
skett genom att inte gamla tjänster har tillsatts efter pensioneringar. Intäkterna för för
valtningsuppdraget uppgick till ca i0,2 mkr. 

l 

l 
l 
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Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 1 060 tkr (960 tl<r) och kostnader för 
avskrivningar till 902 tkr (516 tkr). Tingsrydsbostäder har under 2014 börjat använda de nya 
redovisningsreglerna K3, dock har detta inte påverkat resultat av någon större vikt. 

s oliditet 

På grund av det mycket låga aktiekapit;3let i Tingsrydsbostäder AB är soliditeten i företaget 
låg, endast 9,0 %. Detta innenar att företagets ekonomiska grund är ytterst ostabil, vilket 
leder till svårigheter vid franitida investeringar. 

Likviditet 

Tingsrydsbostader AB har en koncernkredit hos Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut 
har Tingsrydsbostäder 2, 7 mkr på kontot. 

framtöd.ellil 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energibesparande åtgärder i överensstämmelse med 
SABOs energiutmaning. 

Bevaka försäljningar av centrala fastigheter och samverka med Tingsryds kommun för att 
kartlägga och planera ma.rk för centralt boende. 

Följa utvecklingen av bostadsmarknaden inom kommunen och utföra nödvändiga omstrukt
ureringar av fastighetsbeståndet. Vid behov, planera för · nybyggnation av lägenheter till 
rimliga kostnader för att tillfredsställa efterfrågan i kommunen. 

Resultatdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserat resultat 
Arets förlust 

Totalt 

-32 tkr 
23 tkr 

- 9 tkr 

styrelsen beslutar att den ansamlade förlusten förs över i ny räkning . 

Resultatet av Tingsryds Kommunföretag AB:s verksamhet samt dess ekonomiska 
ställning framgår av följande resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 
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REsULTATRÄKNING KONCERNEN (tkr) 

Not 2014 2013 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 4,19 44154 44 636 
Aktiverat arbete för egen räkning o 127 
övriga förvaltningintäkter 14 024 15 879 
Rörelsens intäkter 58 1'78 60 642. 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -7 117 -8 018 
Övriga externa kostnader 5 -15310 -16 129 
Personalkostnader 6 -11 972 -9 710 
Avskrivningar av materiella tillgångar 7 -13 192 -22 496 
Rörelsens kostnader -47 591 -56 353 

Rörelseresultat 10 587 428.9 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1 159 929 
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -6 919 -6 478 
Resultat från finansiella poster -5 760 -5 549 

Resultat efter finansiella poster 4 827 -1 261 

Extraordinära intäkter o 10000 
Skatt 10 -788 -1553 

Arets resultat 4 039 7186 

REsULTATRÄKNING MODERBOLAGET ·(tkr) 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 
övriga förvaltningintäkter 
Rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Resultat från finansiella poster 

Resultat E?fter finansiella poster 

Koncernbidrag 
Avsättning periodiseringsfond 
Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

n 9 
YD· 

Not 

5 

6 

7 
8 

9 

2014 

o 
o 
o 

-128 
-128 

-128 

o 
-43 

-43 

-171 

240 
-28 
-18 

23 

2013 

o 
o 
o 

-108 
-108 

·108 

o 
-47 

-47 

-155 

160 
o 

-12 

-i' 
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BALANsRÄKNING KONCERNEN (tkr) 

Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 13 240 163 224 734 
Maskiner och tekniska anläggningar 14 50 151 52 008 
Inventarier 15 1 568 1 798 
Summa materiella anläggningstillgångar 291 882 278 540 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 11 825 11 825 
Långsiktig fordran 17 553 17 537 
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 378 29 362 
Summa anläggningstillgångar 321 260 307 902 

Omsättningstillgångar 

Varulager 
Råvaror och förnödenheter 299 317 

Kortfristiga fordringar 
Hyres och kundfordringar 7 702 8 782 
Koncernkonto Tingsryds kornmun 15 180 9 848 
övriga fordringar 1 679 17 086 
Förutbetalda kostnader och uppi!Jpna intäkter 95 216 
Summa omsättningstillgångar 24 656 35 932. 

Kassa och bank 184 70 

Summa omsättningstillgångar 25 139 36 319 

SUMMA TILLGÅNGAR 346 399 344 221 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (1 00 aktier å 1000 kr) 100 100 
Bundna reseNer 33 391 31 685 
Summa bundet eget kapital 33 491 31 785 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 7 740 2 560 
Arets resultat 4 039 7186 
Surnma fritt eget kapital 11 779 9 746 

Summa eget kapital 17 45 270 41 531 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 10 808 9 633 
Summa avsättningar 10 808 9 633 

Lånfristiga skulder 
skulder till kreditinstitut 18 267 494 271 294 
Revers Tingsryds Kommun 1 182 1 182 
övriga långfristiga skulder o o 
Summa långfristiga skulder 268 676 272 476 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 5372 3 985 
S katteskuld er 2 301 1 376 
övriga kortfristiga skulder 5 737 6 263 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 235 8 957 
Summa kortfristiga skulder 21 645 20 581 

Summa skulder 290 321 293 057 

SUMMA !":GET KA~ITAL, 

AVSÄTTNINGAF.. OCH SKQJLDIEIR 346 399 344 221 

ställda panter och ansvarsförbindelser 20 70150 70150 

(\ 
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BALANsRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 

TILLGANGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgån.gar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

. Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (1 DO aktier a 1 ODD kr) 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets vinst 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax-15 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga sl<ulder 
Aktuella skatteskulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Not 

16 

17 

2014-12-31 

1 232 

1 232 

161 

161 

1 393 

1 DO 
100 

-32 
23 
-9 

91 

28 

1 182 

24 
68 
92 

1 393 

Inga 

2013·12-31 

1 232 

1 232 

126 

126 

1358 

100 
100 

-25 
-7 

-32 

68 

1 182 

17 
91 

108 

1 358 

Inga 
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J<AssAFLÖDESANAL YS KONCERNEN (tkr) 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 
övriga justeringar som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 

~assaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Ökning av varulager 
Minskning av fordringar 
Minskning av ko.rtfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

FöNärv av materiella anläggningstillgångar 
FöNärv av aktier och andelar 

FöNärv av finansiella anlä~]9ningstillgångar 

Försäljning av materiella anlättningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Förändring av långfristiga fordringar 
Förändring av långfristiga låneskulder 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

!Likvida medel vid årets slut 

Not· 

7 

11 

12 

'l 
12 \j~ . 

2014 

4 827 
189 

13 192 

18 208 

18 
13 840 
-3 081 

28 985 

-26 067 
16 
o 
o 

-26 051 

o 
-2 900 

·2 900 

34 
150 

184 

2013 

-1 197 
-1 431 
22 496 

19 868 

178 
-10 057 

8 914 

18 903 

-40 390 
o 

-25 738 
25 840 

-40 288 

o 
21 325 

21325 

-60 
210 

150 
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SSAFLÖDESANAL YS MODERBOLAGET (tkr) 

Not 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 
Skatter 
Avskrivningar 
övriga justeringar som ej ingår i kassaflödet 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Minskning av fordringar 
Ökning av kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Förvärv av aktier och andelar 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

finansieringsverksamheten 

Förändring av långfristiga fordringar 
Förändring av långfristiga låneskulder 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Not 

7 

11 

12 

2014 

-171 
18 
o 

212 

59 

o 
-24 

-24 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

35 
126 

161 

2013 

-155 
o 
o 

160 

5 

o 
-49 

-49 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

-44 
170 

126 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning ("K3'} Koncernens redovisningsprinciper skiljer sig ej från dotterbolagens redovisningsprinciper. 

K3 tillämpas för första gången 
F o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 
35.Tinrydsbostäder AB är ett mindre företag och har utnytijat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s 
principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika 
redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister i jämförbarheten mellan åren. 
Effekterna av övergången visas i not 2. 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

Resultaträlming 

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från Tingsryds Kommunföretag AB. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som infiu!it eller beräknas infiyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och 
energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk 
enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för 
att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda pensions planer 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas som avgiftsbestämda 
pensionsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det 
avskrivningsbara beloppet vilket i de allra fiesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. l ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. 
Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Slommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
övrigt 

Maskiner och åndra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

100 år 
40-50 år 
15-25 år 
10-50 år 
5-10 år 
5-10 år 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är 
lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassafiöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. l resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i 
den funktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationel) leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasing perioden. 

Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansrä)<ningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskafliningsvärdet kan mätas på etttillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
värderas tiltanskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Kort1idsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 
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Ansl<affningsvärde 
l anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärv~!. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation 
och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i 
anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits 
för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter . 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande 
utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. · 

Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt kvarvarande redovisat värde 
på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer , 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader 
dvs tillämpar bolaget K3 kapitel11. Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, likviditets risker, kreditrisker är låga. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. 
Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en 
av1alsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i av1alet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar kontrollen över 
rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skulcj tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i av1alet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. · 

Kundfordringar och liknande fordringar . 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar 
uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller ljänster direkttill kreditlagararen utan avsikt att bedriva handel med fordrings rätterna. 
Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som 
framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten 
Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 

Inkomsts katter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen 
redovisas l eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna 
skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell 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 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas l 
eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp soni sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga 
resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag·för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. 

Koncernredovisning 
Dotterbolag är alla de företag som koncernen har rätt att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett 
aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterbolagen inkluderas i koncernredovisningen från den dagen då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas från den dagen då det bestämmande inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsm.etoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställts som skilnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. l koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av 
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 

Koncernens transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. 

Nyckeltalsdefinitioner 
soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
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Tn:LÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr) 

Not2 Effekter av övergång till K3 

Utgående balans 2013 

Not enligt tidigare principer Justering 

Ingående balans 2014 

enligt K3-reglerna 

Tillgångar 

Fastigheter 

Maskiner och tekniska an !i 
Pågående ny- och ombym 

Maskiner 

Summa Tillgångar 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Fritt eget kapila l 
Balanserad vinst 
Arets resultat 
Summa eget kapital 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

13 

14 

13 

15 

17 

17 
17 

223 000 

50 952 

1 733 

1 798 

277 483 

100 

2 455 
4820 
7 375 

o 
o 

Not3 Uppskattningar och bedömningar 

411 

o 
o 

57 

468 

o 

365 
o 

365 

103 
103 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedpmningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga, Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 

som ändringen g örs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskapsår. 

4. Nettoomsättning 

Koncernen 

Fjärrvärmeavgifter och bredbandsavgifter 

Hyresintäkter 

Summa 

5. Övriga externa kostnader 

Koncernen· 

Konsumtionsavgifter 

Kostnader fjärrvärmeproduktion 

Kostnader bredband 

Administration 

Övriga kostnader 

Summa 

Moderbolaget 

övriga externa kostnader 

16 - (fp 

2014 

20 225 

23 929 

44154 

4 692 

3 454 

345 

2 797 

4 022 

15 310 

128 

2013 

223 411 

50 952 

1 733 

1 855 

277 951 

100 

2 820 
4 820 
7 740 

103 
103 

22 106 

22 530 

44636 

1 551 

5 500 

137 

3 656 

5 285 

16129 

108 
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16. ll'lersonalkostnaderr 

Koncernen 

Lönekostnader 

Sociala avgifter 

Pensionskostnader 

7. Avskrivningar 

Koncernen 

Avskrivningar byggnader 
Avskrivningar maskiner och inventarier 
Nedskrivning fastighet 
Summa 

a. Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 

Räntor på likvida medel 

Räntor på lånerevers 
Summa 

9. Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 

Räntor på långfristiga lån 

Räntor till Tingsryds Kommun 

Borgensavgift till Tingsryd s Kommun 
Summa 

Moderbolaget 

Räntor till Tingsryd s Kommun 

Summa 

1 O. Arets skattekostnad 

Koncernen 

Arets skattekostnad 
Uppskjuten skatteskuld 
Summa 

Moderbolaget 

Arets skattekostnad 

Summa 

11. Förändring av långfristiga låneskulder 

Koncernen 

Amorteringar 
Nyupplåning 
Summa 

Moderbolaget 

Nyupplåning 

Summa 

1 2. Sammansättning av likvida medel 

Koncernen 

Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Summa 

Moderbolaget 

Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Summa 

2014 

8 358 
3 036 

578 
11 972 

9 251 
3 723 

218 
13192 

201 

958 
1159 

5 921 

43 
955 

6 919 

43 
43 

-151 
938 

181 

18 

18 

2 900 
o 

2900 

o 
o 

184 
184 

161 
161 

2013 

6 606 

2 550 
554 

9 710 

8 443 
4 053 

10 000 

22496 

246 
683 

929 

5 714 
47 

717 
6478 

47 
47 

1 204 
349 

1553 

12 

12 

o 
21 325 

21325 

o 
o 

150 
150 

126 
126 
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~ ' ~ 13. Byggnader och mark 2014 2013 

Koncernen 

Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets bÖrjan 252 000 216 668 
Nyanskaffningar 24 402 26 500 
Försäljningar o -457 
J usleringar enligt K3 411 
Omklassificeringar o 9 289 

276 813 252 000 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -27 266 -8 731 
FölVälV av dotterbolag o o 
Arets avskrivningar -9 166 -8 535 
Nedskrivning av fastighet -218 -10 DOO 

-36 650 -27 266 

Redovisat värde vid årets slut 240163 224 734 

Varav bokfört värde byggnader 227 854 212 425 
Varav bokfört värde mark 12 309 12 309 

14.- Maskiner och tekniska anläggningar 

Koncernen 

Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 81 790 103 500 

. Nyanskaffningar 1 617 3 673 
Försäljningar o -25 383 

83 407 81 790 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -29 782 -26 934 
FölVälV av dotterbolag 
Arets avskrivningar -3 474 -2 848 

-33 256 -29 782 

Redovisat värde vid årets slut 50 151 52 008 

15, Inventarier 

Koncernen 

Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 2 813 1 947 
FölVälV av dotterbolag 
Justering enligt K3-reglerna 57 
Nyanskaffningar 48 866 

2 918 2 813 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -1 015 -746 
FölVälV av dotterbolag 
Arets avskrivningar -335 -269 

-1 350 -1 015 

Redovisat värde vid årets slut 1 568 1 798 

16. Aktier och andelar 

Moderbolaget 

Aktier: 
Tingsryds Energi AB 1 082 1 082 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 100 100 
Tingsrydsbostäder AB 50 50 
Summa 1 232 1 232 
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17. Eget kapital. specifikation 

Koncernen 

Eget Kapital 2013-12-31 
enl. tidigare principer 
Justeringar i balansräkning 

Eget Kapital 2014-01-01 enl. K3 
Arets resultat 
Eget Kapital 2014-12-31 

Moderbolaget 

Aktiekapital 

Ak~iekapi·i:al 

100 

100 

100 

Övrigt fritt 

Bundna reserver eget kapital 

31 685 7 375 

365 
31 685 7 740 
1 706 4 039 

33 391 11 779 

Övrigt fritt 

1811.mdna reserver eget kapital 

Eget Kapital 2014-01-01 
Arets resultat 

100 . -32 
23 
-9 Eget Kapital 2014·12-31 100 

18. Långfristiga skulder 

Koncernen 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Tot. 

19. Leasing 

Koncernen 

Leasing som förfaller inom 1 år 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 
Leasing som förfaller efter mer än 1 ar 
Summa 

20. stäida panter och säkerheter 

Koncernen 

Fastighetsinteckningar Tufab 
F as tig hetsinteckning ar Tingsrydsbostäder 
Summa 

51 469 

74 925 

46 000 

60 000 

36 000 

268 394 

o 

Genomsnittsranta % Andel av lån i% 

2,60 19,2 

1,75 27,9 

2,04 17,1 

2,30 22,4 

1,42 13,4 

2,02 100,0 

2014 
1029 

o 
o 

1029 

2014 
39150 
31000 

70150 

Summa 

eget kapital 

Summa 

eget kapital 

39 160 

39160 
5 745 

45 270 

68 
23 
91 

2013 
1029 

o 
o 

1029 

2013 
39150 
31000 

70150 
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(o 
~ lekmannarevisorerna 2015-03-

i Tingsryds Ko~munföretag AB, 
Tingsryds kommun 

Till årsstämman i Tingsryds 
Kommunföretag AB 
organisationsnummer 556876-5035 

Till fullmäktige i Tingsryds kommun 

Granskningsrapport för år 2014 
Vi, av fullmälctige i Tingsryds komm'un utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Tingsryds Kommunföretag AB :s verksamhet. 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

· bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de ·c 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen 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 därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Tinr~s kommun 2015-

d-~pYJr/ 
Sven-~ ;ve~son 

J f11_.. 'g··· / . - ; ;:0 JVJ ';~ --~ 
/ Mats Pehrsson 

;/ t·: - ,f\~/~ 1/ '"'= l ' ./ l ; t , :J ~ ~ . 
A_[.,"[/)/ t;_/[-l/1 '. G&- 1!:>1 H /Yl 

Kerstin Petersson 

~-~~-_J ~ __...- . --~J,~ 

Peter Koch 
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Tingsryd 2014-03-26 

Barbro Svensson 
Ordförande 

Lars Björck 

Cecilia Cato 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-03-

Yvonne Lundin 
Auktoriserad revisor 
P wC 

Birgitta Söderlind-Hörberg 

11ikae1Puldersson 

Laila J eppsson 
VD 
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Ärende nr 7 

Årsredovisning 2014 
Tingsryds Energi AB 
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~"fingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

7 

Justerare 

§ 105 

Årsredovisning 2014 Tingsryds Energi AB 

Dnr 2015/122 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning 2014 för Tingsryds Energi 
AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB avger årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 Tingsryds Energi AB 

V l Utdragsbestyrkande 

~ 
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Bilaga Ks Au § 105 2015-03-30 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 3(7) 

'fingsryds Kommunföretag AB 2015-03-26 

§7 

Årsredovisning 2014, Tingsryds Energi AB 

2015/122 042 

Beslut 

l . TIK.AB godkänner årsredovisningen för 2014 

2. TIKAB Skickar ärendet vidare till Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Arsredovisning 2014, Tingsryds Energi AB 

Protokollet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Tingsryds Energi AB 

usterare 2015-03-31 

Qp 
l 
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Bilaga TIKAB § 7 2015-03-26 

styrelsen och verkstä llande direktören för 

lnrugsnyds enewgn AB · 
Org nr 5561 32-8013 

får härmed avge 

Ars n-edovis111ing 

för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 

Innehåll: sida 

Förvaltningsberättelse 1 
Resultaträkning 5 

Balansräkning 6 

Kassaflödesanalys 8 

Noter 9 

Underskrifter 18 
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b . l (18) 

Styrelsen och verkställande direktören för T:i.ngsryds energi AB får härmed avge 
följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014: 

VERKS~TSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds energi AB är ett ett helägt 
dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB 
som i sin tur ägs till l 00% av Tings1-yds 
kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. 
V ericsambeten omfattar produktion och 
distribution av fjänvärme . Därutöver är 
bolaget, tillsammans med Lessebo kommun, 
Alvesta Energi AB och Växjö Energi AB, 
delägare i Wexnet AB som bedriver 
bredbandsverlcsamhet. 

Styrelsen . 

Tingsryds 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 Al-Sabitti) 

(Gunnar Fransson) 

(Marie~ Louise 
Hilmersson) 
(Olof Andersson) 

Per-Åke Claesson är verkställande direktör. 
styrelsen har urider året haft sju 
styrelsemöten. 

Ägardirektiv 

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. 

Reviso:r 

A v bolagsstämman utsedda revisor: 

Yvonne Lundin, auktoriserad revisor 

Martina Holm, .auktoriserad revisor (suppleant) 

/J. 

Lekmannarevisorer 

Birgit Larsson 

Mats Persson 

Bo Arvidsson 

Sven-Erile Svensson 

Kerstin Petersson 

Väsentliga händelser under året 

Fjänvärmeverksamheten 

Samtliga månader har varit väsentligt varmare 
jämfört med såväl föregående år som ett 
väderleksmässigt normal år. 

Ar 2014 2013 
Tingsryd 24,9 GWh 26,9 GWh 
Linneryd 3,0 GWh 3,5 GWh 
Urshult 5,4 GWh 5,6GWh 
V äckelsång 2,0 GWh 2,2GWh 

Under hösten 2013 och våren 2 O 14 har ett 
antal stöne förbrukare anslutits i Tingsryd, 
bl a Musikskolan AMB med tillhörande 
elevhem. Anslutningen av villa-kunder har 
fmtsatt med en utbyggnad utmed Sandgatan 
samt enstaka kunder utmed det befintliga nätet 
i Tingsryd och Urshult Ett nytt avtal om 
vä1meleveranser i Urshult har tecknats för 
perioden 2015-10-01-:-2018-09-30. Detta 
medför att tidigare planerad investering i en 
panncentral senarelagts. Istället har Teab valt 
att prioritera en tillbyggnad av vä1meverket i 
Tingsryd för ytterligare en biobränslepanna. 
Preliminärt sker byggstart i mars och 
installationen av biopannan under våren
sommaren. Därefter testkörs anläggningen 
under oktober och från och med november 
planeras den vara i full drift. 
Totalt har ytterligare 11 anläggningar anslutits 
och uppgår nu till394 st. 
Bolagets verksamhet är försäkrad för egen
domsskada och för intäktsbmtfall till följd av 
avbrott i driften . . , 

?'- '-
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Underhåll 

Risken för oplanerade driftsstopp på 
anl~ggningarna identifieras kontinuerligt 
och minimeras genom förebyggande underhåll. 
Med ytterligare en biopanna möjliggörs ett 
längre underhållsstopp under sommaren och en 
drifttekniskt mer optimal drift av den befmtliga 
pannan. 
Under ett antal år har pannans murverk 
successivt åtgärdats i samband med år liga 
underhållsstopp. Även framöver ser vi ett 
kontinuerligt behov av åtgärder på pannan för 
att undvika oplanerade driftsstopp. 
Den totala oljeförbrukningen under året är 
99,68 m3 (147,46 m\ En väsentligt lägre 
förbrukning beroende på ett kortare 
underhållsstopp och en väderlek med få 
toppbelastningar som täcks med olja. 
Den löpande tillsynen och skötseln av 
värmeanläggningen i Väckelsäng har 
förenldats genom ändrad biobränslemix. 
Få drifts-störningar utöver avstängningar i 
samband med planerade ledningsarbeten har 
föi·ekommit. 

Miljöpåverkan 

Med anledning av den tillkommande 
biobränslepannan har den nya anläggningen 
anmälts enligt miljöbalken till plan- och 
miljökontoret Driften under 2014har bedrivi!s 
enligt dettidigare miljötillståndets uppsatta 
gränsvärden vilka uppfyllts med god marginal. 
Plan- och Miljökontoret har genomfö1t tillsyn 
över verksarnlleten utan erinran. 

V erksarnlleten vid värmeanläggningen i 
Väckelsäng har också bedrivits i överens
stämmelse med befintliga tillstånd. 
Milj ör apport för driften lämnas årligen till vår 
tillsynsmyndighet, plan- och miljökontoret 

Bredbandsverksamhe(en 

Utbyggnaden av stamnätet för bredbandet 
sker sedan den I·maj 2013 av det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet. 
Bredbandsstrategins utbyggnadsplan är nu i 
huvudsak genomförd. Vår projektledare har 
fr o m den 1 maj övergått till Wexnet som nu 
svarar för kompletterande utbyggnader 
framöver. För Teab:s del återstår den slutliga 
regleringen av de investeringar som gjordes 
före den 1 maj 2013 på PTS-sträckan Tingsryd 
-Lessebo. 
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Personal 

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

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

Driftteknikerna ingår tillsammans med 
fastighetstekniker från stiftelsen Kommunhus 
och Tingsrydsbostäder AB i en gemensam 
jour- och beredskapsgrupp. 
Fakturerings- och debiteringstjänster köps från 
Tingsryds kornmuns ekonomiavdelning. 

Förväntad framtida utveckling 

Fjärrvärme 

När den nya biobränslepannan tas i drift 
kommer Teab att uppfylla bolagets långsiktiga 
mål, att basera vår fjärrvärmeproduktion på 
förnyelsebara energikällor. Oljepannorna 
kommer då främst att utgöra reservkraft vid 
driftstörningar. Vid vissa toppbelastningar 
kornmer vi dock inte att kunna undvika att 
använda olja även framöver. 

I övrigt pågår kontinuerligt utredningar för att 
utöka och förstärka ledningsnätet. 

Prisutvecldingen på biobränslen har varit stabil 
under några år och vi ser inga tecken på någon. 
förändring i ett kortare perspektiv. Den 
investering som nu genomförs i en ny 
biobränslepanna bedöms inte i sig nämnvärt 
påverka fjärrvärmetaxorna. Utfasningen av 
systemet med återbetalning av energiskatter 
kommer att öka fjärrvännens konl<:Lmenskraft 
för tillverkningsindustrin. 

Bredband 

Vi är 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 bredbandsnätet Wexnet har 
under 2014 haft en mycket positiv utvecklingc .. ~

// 

42



Omsättning och resultatutveckling 

Omsättningen uppgick till22,3 mkr 
(23,9 mkr) Av denna svarar fjärrvänne
verksamheten fcir 22,0 mkr(22,8) ml<r och 
bredbandsverksamheten för 0,4 mkr (1,1 mkr). 
Fjärrvärmeverksamhetens resultat efter 
fmansiella poster uppgick till3, 76 mkr (1,39 
mkr). För bredbandsverksamheten redovisas 
ett överskott om 370 tkr (80 tkr). 
Väsentligt lägre kostnader fcir åtgärder på 
ledningsnätet och väsentligt högre 
anslutningsavgifter är de viktigaste skälen till 
att resultatet förbättrats trots ett betydande 
intäktsbortfall i fjärrvärmefcirsäljningen. 
Minskad oljeförbrukning och tillfälligt 
forhöjda personalkostnader under förra året, 
påverbir också årets resultat positivt. 
Mot bakgrund av nuvarande låga ränteläge har 
bolaget successivt övergått tilllån med fast 
ränta.fcir att försäkra sig om låga upplånings
kostnader under de nä.J.maste åren. 

Intäkter av engångskaraktär, anslutningsav
gifter uppgick ti111 693 tkr ( 636 tkr). 

Nedskrivning av bokfört om 218 tkr har gjorts 
avseende carport och garage som kommer att 
rivas i samband med tillbyggnaden för den 
nya biobränslepannan. 

Fastighetsvärden 

Eftersom byggnaderna är specialanpassade fcir 
fj ärrvänn.everksamhet har nyttjandeperioden 
bedömts efter en teknisk och ekonomisk 
livslängd om 25 år. 

Investeringar (tkr) 

F j ärrvärmeproduktion 
F j ärrvärmedistribution 

Bredbandsnät 

Övriga investeringar 

Förändring pågående 
nyanläggningar 

385 
1231 

561 

l 056 

2 617 

- 3 153 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 

Efter räkenskapsårets utgång har inga 
händelser inträffat som väsentligt påverkar 
bolagets verksamhet eller resultat. 

// 
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Förslag till vinstdisposition 

Till bolagsstämmans fårfogande står en 
balanserad vinst om 830 357 kronor. styrelsen 
och verkställande direktören fareslår att 830 
3 57 kronor balanseras i ny räkning. 

Vad beträffar fciretagets resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterföljande resultat.,. 
räkning med tillhörande bokslutkommentarer. 

Redovisning av bolagets ändamål2014 

Bolagets verksamheter har till ändamål att 
medverka till att utveckla näringslivet och till 
ett attraktivt boende. 

Som fjärrvärmeleverantör skall vi vara ett 
tryggt alternativ både vad gäller leverans
säkerhet som konkurrenskraftiga priser och 
dessutom vara ett bra miljövaL 
Som delägare i det regionala bredbandsbolaget 
Wexnet skall vi verka för att främja ut
byggnaden av bredbandsnätet 

Såvälleveranssäkerhet som miljöpåverkan 
stärks ytterligare genom beslutet att 
komplettera värmeverket i Tingsryd med 
ytterligare en biobränslepanna. Utbyggnaden 
av fjärrvärmenätet har fortsatt med anslutning 
av både näringsfastigheter och villor. Våra 
taxor är konkurrenskraftiga i jämförelse med 
fjärrvärmeföretag i närområdet men också i 
jämförelse med riket. 
Utvecklingen för Wexnet har blivit över 
förväntan med en stark kundstillströmning. 

Styrelsen~ yttrande över det lämnade 
koncernbidraget 

Det uppbokade koncembidraget reducerar 
bolagets soliditettil137,4%. soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt 
bedrivs med lönsamhet betryggande. 
Lih.rviditeten i bolaget bedöms kmm.a 
upprätthållas på en likaledes hetryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina för
pliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra erforderliga investeringar. 
Koncernbidraget kan därmed fårsvaras med 
hänsyn till vad som anförs i ABL, 17 kap 3 
§ 2-3 st. (försilctighetsregel11.). 

·r.-··--·-
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Nyckeltal 2014 2013** 2012 2011 2010 

Ekonomi 

Omsättning (!kr) 22 230 23 880 24528 20 380 22186 

Resultat efter finansiella poster 4136 1 468 2 433 2 490 6 309 

Balansomslutning 102 380 101 241 99 715 71 376 73 055 

soliditet* 37,4% 34,6%. 32,3% 42,7% 39% 

Investeringar 1 617 3 673 26 166 3 016 11 663 

Personal 

Antal årsarbeten 3,8 4,8 4,8 4,8 3,8 

Personalkostnad, tkr 2 495 3 029 2 850 2 49.1 2 164 

Personalkostnad i% av omsättningen 11,2% 12,69% 11,84% 12,22% 9,75% 

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

Verksamheten 

Energileveranser /GWh) 35,3 37,94 35,6 39,1 33,2 

Anslutna fastigheter 394 383 373 356 341 

Fjärrvärme utbyggnad (m) 400 1100 790 443 1 738 

Fem år i sammandrag (tkr) 2014 2013** 2012 2011 2010 

Rörelseintäkter 22 300 23 880 24 528 20 380 22186 

Rörelsens kostnader -13 688 -17 580 -16 237 -13 516 -12 090 

Avskrivningar -4189 -4 251 -4 482 -3 747 -3 291 

Rörelseresultat 4423 2049 3 809 3 118 6 805 

Räntenetto -287 -581 -1 376 -627 -496 

Res u l ta t efter finansiella poster 4136 1 468 2433 2 490 6 309 

Bokslutsdispositioner -4 136 -1 468 -2 433 -2 409 . -6 309 

Beräknad skatt o o o o o 
Nettoresultat o o o o o 

BALANSRÄKNlNG 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 86 858 89 431 88 747 64147 64 878 

Omsättningstillgångar 15 522 11 810 10 968 7 229 8 177 

Kassa och bank o o o o o 

Summa tillgångar 102 380 101 241 99 715 72 376 73 055 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 1 291 1 291 1 291 1291 1 291 

Obeskattade reserver 47 404 43 360 41 956 39 608 37 118 

Långfristiga skulder 48 925 49 825 51 500 28 000 30 000 

Kortfristiga skulder 4 760 6 765 4 968 2 477 4 646 

Summa eget lmpital och skulder 102 380 101 241 99 715 71 376 73 055 

*Se not1 "nyckeltalsdefintioner 

**2013 har inte räknats om utifrån K3 et~ 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2014 2013 

Nettoomsättning 5 21 422 22106 

Aktiverat arbete för egen räkning 127 

övriga intäkter 878 1 647 

22 300 23 880 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 6 -7 117 -8 018 

övriga externa kostnader 7 -4 076 -6 533 

Personalkostnader 4 -2 495 -3 029 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -4 18g -4 251 

Rörelseresultat 4423 2 049 

Resultat från finansiella poster 

Finansiella intäkter g 1 038 764 

Finansiella kostnader g -1 325 -1 345 

Resultat efter finansiella poster 4136 1 468 

Bokslutsdispositioner 
Avskrivning utöver plan på rnaskiner o inventarier -4 044 -1 404 

Koncernbidrag _g2 -64 

· Resultat före skatt o o 

Skatt på årets resultat o o 

Arets resultat o 
/'L-

o 
;-
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÄNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 11 6 999 7 646 

Maskiner och andra tekniska anläggningar fjärrvärme 12 48 535 50 952 

Maskiner och andra tekniska anläggningar bredband 13 o o 
Inventarier 14 460 477 

Pågående nyanläggning 15 1 617 1 056 

57 611 GO 131 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier Wexnet AB rn 381 aktier, (7.74%)) 11 785 11 785 

Reversfordran Wexnet AB 17 053 17 053 

Uppskjuten skattefordran 462 462 

29 300 ·29 300 

Summa anläggningstillgångar ·86 911 89 431 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 16 299 317 

299 317 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 6 342 6 246 

Fordran kommunen 18 7 714 4 276 

övriga fordringar 17 1167 971 

15 223 11 493 

Summa omsättningstillgångar 15 522 11 810 

SUMMA TILLGÄNGAR 102 433 101 241 
5• ;..-.._ 
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1 Tlog,yd, eoe<gl 
Org.nr 556132-8013 

Balansräkning 

Belopp i tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital (kvotvärde efter 2 500 aktier) 

Bundna reserver 
Reservfond 

Fria reserver 
Balanserad vinst 

Aret resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på 

maskiner och inventarier 

Summa obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 

Summa obeskattade reserver 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut, lång fristig del 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skLtlder 

Skulder kreditinstitut, kortfristig del 

Skuld checkkonto 

Leverantörsskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säl<erheter och ansvarsförbindelse 

ställda säkerheter 

Not 

19 

20 

20 

21 

22 

Inga 

2014-12-31 .. :. 

500 

830 

o 
830 

1 332· 

47 404 

47 404 

12 

12 

48 025 

48 025 

900 

148 

431 

2 718 

1 463 

5 660 

102 433 

Inga 
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500 

789 

o 
789 

1 291 

43 360 

43 360 

o 

o 

48 925 

49 825 

900 

846 

1 875 

2 187 

1 857 

6 765 

101 241 
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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 löp.ande 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 

Kass af! öde 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 låneskul? 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Er hå lien ränta 

Betald ränta 

Not 

8 

16 

18 

15 

20 

2014 

4136 

-92 

4189 

8 233 

18 

-293 

-3 437 

-2 004 

2 517 

-1 617 

-1 617 

-900 

-900 

o 
o 

o 

1 151 

1 167 

/ 

i () 
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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 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisnings-
lagen och Bokföringsn.ämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3) . 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) och 
BFNAR 2012:1 (K3) . Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel35 . Tingsryds 
energi AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighe.t att inte räkna om jämförelse
talen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter 
presenterade i föregående års årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de två 
år som presenteras i årsredovisningen och det finns brister i jämförbarheten mellan åren. Effekterna av 
övergången och skillnaderna i redovisningsprinciperna mellan år 2013 och 2014 visas i not 2. 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovsiningen: 

Resultaträkning 

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar energi- och anslutningsavgifter från ijärrvärmeverksamheten. Samtliga intäkter 
värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 
moms, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter 
betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte 
i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. . 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas 
som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens 
anskaffningsvärde. l ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade 
på avtal skrivs av över avtalstid.en . 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Värmeverksbyggnader 
stommar, Fasaderyttertak 
övrigt 

Markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Nedsl<rivningar 

25 år 
25 år 
20 år 
20-25 år 
10-20 år 

Nedskrivningar av materiella an läggningstillgångar 
Allmänna principer 
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdeL 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassafiöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.! resultaträkningen redovisas nedskrivningar 
och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. ,1/c,~ 

. l 
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Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är le asetagare redovisas som operationellleasing (hyresavtal), oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Koncernbidrag 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Intern försäljning och inköp (tkr) 

2014 
11 239 

-842 
Försäijning 
Inköp 
Summa 10 397 

2013 
11 818 

-996 
10 822 

Enligt u·pprättat av1al om köp av tjänster sker debitering efter respektive parts självkostnader. 
Fjärrvärmeavgifter faktureras enligt gällande prislistor. 

Balarisräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla Företaget och anskaffnings
värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
l anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnylijas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 
Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsultljänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgång ar aktiveras endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma Företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det 
räkenskapsår som de uppkommer. 
Tillkommande· utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt 
kvarvarande redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande 
utgifter aktiveras dessa. 
Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 
Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för trans aktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. Upplåningen är förhållandevis låg och löper i huvudsak 
med fast ränta och jämn fördelning av förfallodagarna. Kundkretsen är differentierad med lågt beroende av enskilda 
större kunder. 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget blir part enligt 
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. 
Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en av1alsenlig skyldighet 
att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redov[sas när faktura har mott<Jgits. 
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
Företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar o~:;h skulder tas bort från balansräkningen 
genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och lilmande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar' eller betalningar som går 
att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller ijånster direkt till 
kreditlagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrättern a. Kundfordringar och likn·ande fordringar värderas 
tiii upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund
fordring~r redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader .. -; , __ 

/ 

LP 
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Varulager 
Varulager utgörs av olja och värderas på balansdagen till sista inköpspris. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas 
i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell 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 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 
i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till e'n post soin redovisas i eget kapital. 
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver 

Nyckeltalsdefinitioner 
soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Not2 Effekter av övergång till K3 

övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid 
en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings
och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När företagets ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades 
justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med BFN:s Allmänna råd. Tingsryds 
energi AB har utnyttjat mindre företags möjlighet att upprätta ingångsbalansräkning 1 januari 2014, varför 
inga jämförelsetal har räknats om. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har 
påverkat företagets ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. 

Följande ändringar av redovisningsprinciper och tillämpade övergångsregler påverkar företaget: 

*Investeringar har redovisats och avskrivits enligt nya komponentavskrivningar enligt K3. 

Not 

Tillgångar 
Byggnader mark och 11 
markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska 12 
anläggningar fjärrvärme 
Maskiner och andra tekniska 13 
anläggningar bredband 
Inventarier 14 
Pågående nyanläggningar 15 
Summa Tillgångar 

Eget kapital 
Aktiekapital 
Bundna reserver 
Reservfond 16 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 16 
Arets resultat 16 
Summa eget kapital 

Avsättningar 
uppskjuten skatt 
Summa avsättnigar 

Utgående balans 2013 
enligt tidigare principer Justering 

7 646 

50 952 

o 

477 
1 056 

60 131 

500 

2 

789 
.O 

1 29'1 

Ingående balans 2014 
enligt K3-reglerna 

53 

53 

41 

o 

12 
'12 

' ~ l l 

11 (18) 

7 646 

50 952 

o 

530 
1 056 

60 184 

500 

2 

830 
o 

1 332 

12 
12 

":. .•. :...... 

/ 
51



Not 3 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.,,,~ 

l 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not4 - Personalkostnader 
2014 

Fjärrvärme 
Löner och ersättningar i 550 

Sociala kostnader 598 

(varav pensionskostnader) 530 
2148 

Bredband 
Löner och ersättningar 250 
Sociala kostnader 97 

(varav pensionskostnader) 0,3 
347 

Vd har rätt ti1112 månaders fulllön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från 

VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Bolaget har fyra anställda motsvarande 3,8 heltidstjänster. Fakturerings- och debiterhigstjänster 

köps från Tingsryd s kommun. Personal från Stiftelsen Kommunhus och Tingsrydsbostäder AB ingår 

i beredskapsgruppen. 

Not 5 - Nettomsättning per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Energ·iavgifter · 

An slutning savgifter 

Bredband 
Nätavgifter 

Anslutningsavgifter 

Not 6 - Råvaror och förnödenheter fjärrvärme 

Biobränsle 
Inköpt energi 
Olja 

Not 7 - Övriga externa kostriader 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmedistribution 
Administration fjärrvärme 

Bredband 
Nätverksamhet 

Administration bredbandsverksamhet 

19 728 

1693 
21 421 

o 

2014 

4 354 
1 891 

872 
7117 

2014 

2 i72 
i 281 

278 
3 731 

-10 

355 
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. 2013 

1683 

653 

122 
2 336 

499 
194 

1 
693 

2013 

20 997 

636 
21 633 

473 

2013 

4 623 
2 004 
i 391 
8 018 

2013 

2 108 
3 392 

841 
6 341 

137 

55 
192 
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., Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 8 ~ Av~ och nedskrivningar 

Fjärrvärme 
Byggnader och markanläggningar 
Maskiner och tekniska anläggningar 
Inventarier 

Nedskrivning carport och garage 

Summa av- och nedskrivningar fjärrvärme 

Bredband 
Tekniska anläggn·i~gar 

2014 

429 
3472 

70 
3 971 

218 
218 

4189 

o 
o 

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader per rörelsegren 
2014 

Fjärrvärme 
Ränteintäkter 80 

80 

Räntekostnader -689 
Borgensavgift -98 
övriga finansiella kostnader -1 

~788 

Bredband 
Ränteintäkter 958 

958 

Räntekostnader -461 

Borg~nsav~ift -76 
-537 

Not 1 O - Rörelsens intäkter och lwstnader per rörelsegren 
2014 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamhetens intäkter 
Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens av- och nedskrivningar 
Finansiella poster 

Bredband 
Bredbandsverksamhetens intäkter 
Aktiverat arbete bredbandsverksamheten 
Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens avskrivningar 
Finansiella poster 

. , 

Y~· 

22 007 
-13 344 

-4189 
-708 

3 766 

294 

-345 

o 
370 

~;.. __ 
l . 

JD 
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2013 

721 
3 151 

130 
4 002 

o 

4002 

249 
249 

2013 

81 
81 

-601 
-98 
-84 

-783 

683 
683 

-482 

-80 
-562 

2013 

22 786 
-16695 

-4 002 
-701 

1 388 

967 

128 
-886 
-249 
121 

80 
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Not 11 o Byggnader, mark och markimläggningar fjärrvärmeverksamheten 

(Taxerad som specialenhet) 2014-12°31 2013-12-31 

AckumUlerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 10 990. 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 

10 990 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -3 344 
Arets avskrivning enligt plan -429 
Omklassicificering 

-3 774 

Nedskrivningar 
Vid årets början - o 
Nedskrivning carport och garage -218 

-218 

Redovisat värde vid årets slut 6 999 

Not 12 - Maskiner och andra tekniska anläggningar fjärrvärme 
2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 
Omklassificeringar 

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

Redovisat värde vid årets slut 

Not 13 o Tekniska anläggningar bredband 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 
Avyttringar 

Ackumulerade avskrivningar en! plan 
Vid årets början 
Arets avskrivning enl plan 
Arets avyttringar 

1 056 
81 790 

-29 783 

-3 472 

-33 255 

48 535 

2014°12 .. 31 

o 

o 

o 

o 
i 

o_. __ ,_ \H 

10 990 

10 990 

-2 915 
-429 

-3 344 

o 

o 

7 646 

2013-12-31 

80734 

80 734 

-26 340 

-3 442 

-29 782 

50 952 

2013-12-31 

18 557 
2 617 
4 209 

-25 383 
o 

-594 
-249 
843 

o 

o 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 14 • Inventarier fjärrvärme 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffning ar 
Justering enligt K3-reglerna 
Avyttringar 

Ackumulerade avskrivningar en! plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enl plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 15 - Pågående nyanläggningar 

Fjärrvärme 
Vid årets början 
Investeringar 

· Omklassificeringar 

Bredband 
Vid årets början 
Investeringar 
Om klassificeringar 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 16 - Varulager 

Eldningsolja värmeverket Tingsryd 
27,45 m3 x 9 449 kr) 

Eldningsolja närvärmeverk Väckelsäng 
4,33 m3 x 9 044 kr 

Not 17 • Övriga fordringar 

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

11 

2014-12-31 

1 089 

53 

1 142 

-612 

-70 
-681 

460 

2014-12-31 

1 056 
1617 

-1 056 
1 617 

o 

o 

1 617 

2014-12-31 

260 

39 
299 

78 
61 

53 
958 

16 

1167 
;:··· 
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2013-12-31 

1 089 

1 089 

-482 

-130 
-612 

477 

o 
1 056 

1 056 

4 209 
2 617 

-6 826 
o 

1 056 

2013-12-31 

297 

20 
317 

2013-12-31 

64 
54 

143 

683 
13 
14 

971 
56
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Org nr 556132-8013 

Not 18 - Fordran kommunen 

Bolaget har avtal om att nyttja Tingsryds kommuns checkräkningskredit med en kreditlimit 
om 5 mkr. 

Not 19 - Eget Kapital 

Eget l\apital2013-12-31 enligt tidigare 
tillämpade principer 
Justeringar i balansräkningen: 

Eget lmpita! 2014-01 -01 enligt K3 
Arets resultat 
Eget kapital 2014-12-31 

Not 20 - Lånssammandrag 

Förfallodag 

2015-05-12 

2016-03-21 

2016-09-1 2 

2017-09-25 

Not 21 - Övriga sl<ulder 

Moms redovisningskonto 
Personalens källskatt 

Ränta 

2,68% 

2,16% 

0,80% 

2,73% 

A/die-
kapital 

500 

o 
500 

500 
o 

500 

Skuld Tingsryds kommun avseende bredband Tingsryd-Lessebo 

Not 22 - Upplupna kostnader och förul:betalda intäkter 

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

Rr:;serv-
fond 

2 

o 
2 

2 
o 
2 

Låne
_belopp 

8 000 

20 925 

10 000 

10 000 
48 925 

.2014-12-31 

1 073 
42 

1 603 
2 718 

2014-12-31 

.n • 

78 
46 

149 

96 
1 094 
1 463 l 

J...-L..-.. 

Fritt eget 
kapital 

789 

41 
830 

830 
o 

830 

Amortering 
2015 

900 

900 

2013-12-31 

538 
46 

1 603 
2 18_7 

2013-12-31 

93 
52 
24 

183 
22 

116 
1 367 
1 857 

17 (18) 

Summa eget 
kapital 

1 291 

41 
1 332 

1 332 
o 

1 332 
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Rev:is:ionsberä.ttelse 

Till årsstämman i TingsrydS Energi AB 
org.nr 556132-8013 

Rapport om årsredovisillngen 

Vi bar utfört en revision av årsredovisningen för Tingsryds 
Energi AB får räkenskapsåret 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
for årsredovisningen 

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

Revisoms 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 kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen får att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felalctigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan inforn1ation i 
årsredovisningen. Revisorn väljervill<a åtgärder som ska 
utfå ras, bland annat genom att bedöma riskerna får väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisom de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen får att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändarnålsenliga med hänsyn 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 rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Vi an.ser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändaroålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
fölfattningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av fårslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller fårlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
fårvaltrring får Tingsryds Energi AB får rälcenskapsåret 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret får förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltrringen 
enligt alctiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rinilig säkerhet uttala oss om fårslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fårlust och om 
förvaltrringen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag får vårt uttalande om styrelsens fårslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust har vi 
granskat om fårslaget är fårenligt med alctiebolagslagen. 

Som underlag fårvårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen gransl<at väsentliga beslut, 
åtgärder och fårhållanden i bolaget får att kunna bedöma om 
någon styrelseledan10t eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi hat även granskat om någon 
styrelseledamot eller verl<Ställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med åktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. 

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

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt 
fårslaget i fårvaltrringsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Tingsryd 2ms- C 5 -n 
Öhrlings P~cewaterhouseCoopersAB , . 

Enligt vår uppfattning bar årsredovisningen upprättats i ( / 
enlighetmed årsredovisningslagen och ger en i ana väsentliga .~ /~-~Y:)}- ?'(.{_ . ...-"<: (.. •;t.. ~~( c..'(.. · ( 
avseenden rättvisande bild av Tingsryds Energi ABs finansiella· Yvonne Lundlir 
ställning per den 31 december 2914 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisriingslagen. 
Förvaltrringsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. _, 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträleningen och balansräkningen. 

Auktoriserad revisor 

J f 
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lekmanli1larevisor®ma 
i Tingsryds Enewgi AB, 
Tingsryds lmmmUJn 

2015-

Till årsstämman i Tingsryds Energi AB 
organisationsnummer 556132-8013 

Till fullmäktige i Tingsryds kommun 

G~aJ O'ilS kfl1l~!l1gs rapport för åur 20~4 
Vi, av fullmäktige i Tingsryds kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Tingsryds Energi AB: s verksamhet. 
Styrelse och VD ansvarar får att verksamheten bechivs enligt gällande 
bolagsmdning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller får 
verksamheten. 

Lekmannarevismemas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bech"ivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

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

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund får 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 därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig . 

. Ting,s1:yds kommun 2015- ( s -q 

J~'J)~~/ 
.,.----....._ , / ./ 

,4 .. ' J /) / . 
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Sven-Erik Svensson Mats Pehrsson 
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Kerstin Petersson 
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Peter Koch r--- . ..-/ 
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Ärende nr 8 

Årsredovisning 2014 
Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

§ 106 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-03-30 

Årsredovisning 2014 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Dnr 2015/123 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

8 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning 2014 för Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB. 

Justerare 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB avger årsredovisning för 
räkenskapsåret 2014. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 106 2015-03-30 

.tf> w~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
, ~kommun 

4(7) 

'fingsryds Kommunföretag AB 2015-03-26 

§ 8 

Årsredovisning 2014, 'fings:ryds Utveckling och Fastighets AB 

2015/123 042 

Beslut 

l. TIKAB godkänner årsredovisningen för 2014 

2. TIKAB Skickar ärendet vidare till Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Arsredovisning 2014, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Protokollet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Tingsrycls Kommunföretag AB 

· usterare 2015-03 - 31 

J), 
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Bilaga TIKAB § 8 2015-03 ~3 1 

styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Utveddnng och Fastoghets AB 
Org nr 556730-'6583 

får härmed avge 

Arsredovisning 

för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2014 

Innehåll: 
Förvaltningsberättelse 

Nyckeltal 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Kassaflödesanalys 
Noter 
Underskrifter 

n -

4 
5 
6 
8 
9 
17 
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TINGSRYDS UTVECKLING 
OCH FASTIGHETS AB 
Org nr 556730 - 6583 

ÅRSREDOVISNING 

1(17) 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingstyds Utveclding och Fastighets AB får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 

FÖRVAL TNII\IGSBERÄ TTELSE 

Allmänil: om verksamheten · · 

T:ingsryds Utveclding och Fastighets AB är 
ett kommunalt dotterbolag till Tingsryds 
Kommunföretag AB som ägs av Tingsryds 
kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. 
Bolagets verksamhet är att förvärva, uthyra 
och förvalta fastigheter. 

Ordinarie ledamöter 

Styrelsen i Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB är utsedd av 
kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. 

Styrelsen har haft följ ande sammansättning 
2014. 

Ame Karlsson (m), ordf 
Anna Johansson (c) 
Jan-Åke Cesar (s) . 
Inge Strandberg (m) 
Lennart Foblin (c) 

SuppleaDter 

Willy Karlsson (m) 
Mikael Jeansson (s) 
Peter Mäller (m) 
Anders Nilsson (c) 
J o han Karlsson (c) 

styrelsenhar under perioden haft 
13 sammanträden. 

Verkställande direktör t o m 
2014-12-3 1 har Peråke Janen varit. 
Ny verkställande direktör :6.- o m 
2015-01-01 är Thomas Mattsson. 

tL' 
,l 

" 

Revisorer 

A v bolagsstämman utsedd revisor: 
Yvonne Lundin, auktoriserad revisor 

Lelrniannarevisorer 

Birgit Larsson 
Mats Persson 
PeterKoch 
Sven-Erik Svensson 
Kerstin Pettersson 

Allmänt om verksamhet 

Efter att industrilokalen på fastigheten 
Tingsryd 4:96 fårdigställts och boiagets 
förvärv av fastigheten Väckelsäng 6:107 är 
det sammanlagda fastighetsinnehavet c: a 
71 000 m2. 

Fastigheterna har ett bokfö1t värde efter K3 
avskrivning på 191 677 tkr. 

Väsentliga händelser under året 

Under 2013 påbörjades byggnation av 
l 000 m2 industribyggnad på fastigheten 
Tingsryds 4:96 och fårdigställdes under 
första halvan av2014. Hyresgäst är 
Rallabro Plast AB. Etableringen är den 
första på det nya industriområdet i 
Tingsryd och är förhoppningsvis 
startskottet på fler etableringar. Den l 
oktober förvärvades fastigheten 
Väckelsäng 6:107. Byggnadenhar en 
lokalyta på l 170 m2. Hyresgäst på 
fastigheten är det nyeta,blerade företaget 
Hughes Power System AB:~. 

)/v._ 
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TINGSRYDS UTVECKLING 
OCH FASTIGHETS AB 
Org nr 556730 - 6583 

Konkursboet för Kong a Bruk AB flyttade 
ut ur lokalerna på fastigheten Konga Bruk 
8:11 2014-08-04. Därefter har Konga 
Måleri AB varit ensam hyresgäst i 
fastigheten. Arbetet med att hyra ut 
ytterligare lokalytor i fastigheten pågår. 

Under året har investeringsarbeten på 
börjats på fastigheten Ryd 11:2, Ryds Båtar 
AB. Fastigheten har anslutits till 
fjärrvärme, uppdatering av 
sprinklersystemet och div 
energisparåtgärder. 

En ny arrendator till Tingsryds Hotell 
tillträdde under oktober 2013 och försattes 
i konkurs i maj 2014, därefter har hotell
och restaurangverksamheten på fastigheten 
varit stängd. Arbetet med att rekrytera en 
ny arrendator har pågått resten av året. 

Personal 

Peråke Janen slutade som VD för bolaget 
vid årsskiftet. Ny VD är Thomas Mattsson. 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
har ingen egen personal anställd. 
Personalstyrkan består av 
VD på 15% och Kamrer på 40%. 
Tjänsterna köps av Tingsryds Kommlm. 

Förväntad framtida utvecWing 

Tufab kommer fortsätta sträva efter att 
bidra till en positiv utveckling av 
kommunens näri11gsliv. 
Fortsatt upprustning av Konga Bruk 8:11 
samt aktivt arbeta med att hyra ut lokaler i 
fastigheten. 

' Införande av underhållsplaner för varje 
fastighet samt införande av balanserad 
styrning är arbete som skall påbörjas inom 
en snar framtid. Aktivt arbete med 
avyttring av vissa fastigheter. 

/ 
Il 

J\_, 
l 
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Avskrivning 

Detta är den första årsredovisningen med 
de nya K3 reglerna. Totalt har detta 
inne burit en något högre avskrivning än 
tidigare. 

Redovisning av bolagets ändamål 

Bolaget har som ändarnål att inom 
Tingsryds kommun förvärva, uthyra och 
förvalta fastigheter samt att på dessa, i 
förekommande fall, uppföra byggnader, allt 
i syfte att tillgodose näringslivets behov av 
ändamålsenliga lokaler, med målsättning 
att hyresgästen så småningom ska överta 
ägandet av fastigheten, samt i övrigt främja 
näringslivet i kommunen. 
Bolaget verkar tillsammans med Tingsryds 
Industristiftelse för att alctivt se till så att 
det kommunala ändamålet uppfylls. Inom 
ramen för detta ändamål har bolaget under 
året, utöver löpande förvaltning och 
uthyrning, även förvärvat och uppfört 
fastigheter. Bolaget har även fört dialog 
med flera hyresgäster om att överta ägandet 
av fastigheten. Bolaget har genom tätt 
samarbete med kommunens 
näringslivsutvecklare arbetat för att främja 
näringslivet i övrigt. 

Miljö 

Bolaget har i sig relativt liten 
miljöpåverkan. För de flesta fastigheterna 
ansvarar hyresgästen för drift, underhåll 
och egen verksamhet, vilket gör att 
miljöpåverkan i sin tur belastar det 
företaget. Bolaget arbetar dock aktivt med 
energisparande åtgärder, såsom fjärrvärme, 
tilläggsisolering och smartare system för 
att minska den totala miljöpåverkan""· ; . .__ 

/ 

J) 
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TINGSRYDS ·uTVECKLING 
OCH FASTIGHETS AB 
Org nr 556730 - 6583 

Under året har det konstaterats att 
fastigheten Kong a Bruk 8: 11 för med sig 
arbete gällande miljöåtgärder på några 
områden. Det gäller bland exempelvis det 
oljebaserade uppvännningssystemet. 

För framtiden kommer bolaget att arbeta 
mer aktivt med underhållsplaner som också 
täcker in miljöpåverkande områden. 

Årets resultat 

Resultatet efter fmansiella poster uppgick 
till487 tkr (3 062 tlrr). Efter avsättning till 
periodiseringsfond om 103 th·och 
koncernbidrag om 74 tlcr samt skatt om 68 
tlrr uppgår resultatet till242 tia (l 881 tla). 

Förslag till vinst disposition 

Till bolagsstämmans förfogande står en 
balanserad vinst på 3 148 tia samt årets 
resultat 242 tkr, tillsammans 3 390 tkr. 

Styrelse och verkställande direktören 
föreslår att 3 375 tkr balanseras i ny 
räkning. 

Vad beträffande företagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. ,__; L--
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1> ~ , 
Tingsryds Utveckling , 
och Fastighets AB 
arg nr 556730-6583 

4(17) 

Nyckeltal 2014 2013* 2012 2011 2010 

soliditet** 1,90% 1,7% 0,6% 1,5% 1,7% 

Likviditetsmått 

Kassalikviditet 85% 249% 148% 89% 173% 

Rörelsekapital -1176 11107 1 249 -484 2 824 

Likvida medel 812 o o o o 

Långfristig dellån 188 469 190 469 63 000 49 000 33 000 
Kortiristiga dellån 

Investeringar 18 733 24 456 14 678 20 724 B 846 

Administration 1477 1 367 869 567 445 

Fastighetsunderhåll 1174 1177 1 365 954 1 760 

Uppvärmning 2 697 811 575 568 526 

Konsumtionsavgifter 2 599 1137 1 055 666 874 

Fastighetsservice 843 379 224 294 191 

Försäkringar 243 320 41 48 49 

Fem år i sammandrag 2014 2013 2012 2 011 2 01 o 

Rörelseintäkter 22 290 30 141 8 092 5 411 4 727 
Rörelsens kostnader -9 954 -5 771 -4 229 ' -3 112 -3 858 
Avskrivningar -8 101 -7 729 -2 058 -1 229 -826 

Nedskrivning -10 000 

Rörelseresultat 4 235 6 641 1805 1 070 43 

Räntenetto -3 748 -3 579 -1 353 -839 -352 

Resultat före skatt 487 3 062 452 231 -309 
Bokslutsdispositioner -177 -801 -129 -44 
Upplösning av periodiseringsfond 151 256 
Skatt på årets resultat -68 -531 -84 -35 

Nettoresultat 242 1 881 239 152 -53 

BALANsRÄKNING 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 194 086 183 039 175413 50 324 30 829 
Kortiristiga fordringar 5 692 18 560 3 831 3 902 6 689 
Kassa och bank 812 

Summa tillgångar 200 590 201 599 179 244 54 226 37 518 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 3 490 2 924 1 043 804 652 

Obeskattade reserver 856 753 •' 150 44 

Avsättningar 91 

Långfristiga skulder 139 000 190 469 175 469 49 000 33 000 

Kortiristiga skulder 57 153 7 453 2 582 4 378 3 866 

Summa egetl<apital och skulder 200 590 201 599 179 244 54 226 37 518 
~ 

;.-

* 2013 och tidigare år har inte räknats om utifrån K3 
' / 
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'' ' ' r '" 

• /1 ...->/ // ()(_ J\ "'/': n T1 

68



i\ 

Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 

NettoomsäHning. 

Hyresinlärder 

Övriga förvaltningsintäkter 
Förlusttäckningsbidrag kommunen 

S umma intäkter 

R örelsens kostnader 

Underhållskostnader 

övriga externa kostnader 

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 

Nedskrivning 

S umma rörelsekostnader 

Finansiella poster 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

B ol<slutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 

Upplösning av periodiseringsfond 

Koncernbidrag 

R esultat före skatt 

Sl~att på årets resultat 

Arets resul·lat 

/ ...... 
.. l ! /\.--:-.1 

·~··{' ':'"'\ l l ::J r.:::::: X'" 
il oh .·· / 
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Not 2014 2013 

19 897 19 072 

2 393 1 069 
10 000 

22 290 30 141 

-·J 174 -1 177 
4 -8 780 -4 593 

-8 101 -7 729 

-10 000 

-18 055 -23 499 

71 102 
-3 819 -3 682 

487 3 062 

-103 -753 

151 

-74 -48 

310 2 412 

15 -68 -531 

242 
~·~ 

1 881 
,/ 
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Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

BaJansräkning 

Belopp i tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark 
Markanläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 
Pågående nyanläggningar 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar · 

Hyres- och kundfordringar 
Förlusttäckningsbidrag kommunen 
Koncernkonto Tingsryds kommun 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

s u m ma kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

S umma omsättningstillgångar 

S UMMA TILLGÅNGAR 

'\ . \)'i. l //If ! ,-\.:'/'/ J!/\ G )l Q )J 
\ • ' <J ' j~;. :r~.· 1/; l) ' ~ rJL . 

Not 2014-12-31 

5 183 592 
6 8 069 
7 431 
8 1 994 

194- 086 

194 086 

905 

4 765 
g 3 

10 19 

5 692 

812 

6 504 

200 590. 
/A--

r 

u ·• 
!J~ A 
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2013-12-31 

174 222 
7 300 

517 
·r ooo 

183 039 

183 039 

3 742 
10 000 
4 477 

222 

119 

18 560 

18 560 

201 599 

' ., 
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Tingsryds Utveckling 4? 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 7(17) 

Balansräkning 

Belopp i !kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 100 aktier a 1 000 kr 100 100 

100 100 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 3 148 843 
Aret resultat 242 1 881 

3 390 2 824 

S umma eget kapital 11 3 490 2 924 

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver 12 856 753 

S umma obeskattade reserver 856 753 

A vsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 13 91 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 14 138 000 190 469 

Kortfristiga sl<ulder 

Leverantörsskulder 2 117 690 
skatteskulder 'l 127 531 
övriga kortfristiga skulder 16 48 912 1 396 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 3 897 4 836 

S umma kortfristiga skulder 57153 7 453 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 200 590 201 599 

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

· Belopp i kr 2014-12-31 . 2013-12-31 

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

ställda säkerheter 18 38 150 31150 

Ansvarsförbindelse Inga ,., Inga · 
;" ...... ....___ 

.. 
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Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

KassaJiödesana~ys 

Belopp i tkr · 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

Avskrivningar och nedskrivningar 

justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 

Kassa·l'löde före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från fö rändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Förändring av kortfristiga rörelsefordringar 

. Förändring av kortfristiga rörelseskulder 

Förändring av koncernkonto 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

l nvesteri ngsverl<sam h eten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av anläggningstillgång 

Försälning av finansiella angläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

F i nansieringsverl~samheten 

Ökning av långfristiga lån 

Reversskuld 

Avsättningar 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Erhållen ränta 
Betald ränta 

,,,f 
'.{ .· 

Not 

3 

11 

2014 

487 

8 101 

-74 

8 514 

11532 
976 

-288 

20 734 

-18 734 

~ 

-18 734 

-2 000 

-2 000 

o 
o 

o 

8(17) 

201 3 

3 062 

17729 

-46 

20745 

-11 914 

4260 

-2 735 

10 356 

-25 356 

-25 356 

127 469 
-112469 

15 000 

o 
o 

o 

102 
4123 

< , 
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Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Not 1 Redovisning- och värderingsprinCiper 

Tingsryd s Utveckling och Fastighets AB tillämpar Arsredovisningslagen (1995: 1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernreavisning ("K3"). 

K3 tillämpas för första gången 

9(17) 

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningen med tillämpning av Arsredovisninglagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och och koncernredovisning (K3). 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom B F NAR 2008:1 (K2) 
och BFNAR 2012:1 (K3). övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel35. Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte 
räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer 
i stället med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika redovisningsprinciper 
har alltså tilläpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister i jämförbarheten 
mellan åren. Effekterna av övergången visas i not 2. 
Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

Resultaträkning 

Intäktsredovisning 

Nettoomsättningen omfattar hyresintäkter för uthyrning av lokaler och byggnader. Samtliga intäkter 
värderas tlll det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 
moms, och redovisas i posten Nettoomsättning. Dessutom redovisas en hyresgaranti gällande Konga Bruk på 
på 500 tkr. 

Avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. l ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat 
restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. · · 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Industribyggnader 

stomme 
Fasader, yttre ytskikt 
Yttertak 
Fönster 
lnneväggar, undertak, golv 
Värme och sanitet 
El 
Ventilation 
styr- och övervakningssystem 
Inre ytskikt 
Transport (Hissar, dörrar,portar) 
Restposter 

Markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Nedskrivningar 

50 år 
40 år 
40 år 
40 år 
40 år 
30 år 
40 år 

25 år 
15 år 
15 år 
25 år 
50 år 

20 år 
20-25 år 
10-20 år 

Neskrivninga~ av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet 

,\ Vid bedöm n mg av nedskrivningsbehov grupperas tillgå[lgarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
<J' -identifierbara.kassaflöden (kassageri'ererande enheter). For tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 
~ \ nor nnrc nnr "c:~ rio h!:~bncrl~n P.n nrfnininn ::l\/ nm ~tP.rfflrinn hflr nflr~S J fAS!JitRfräkninaen redOVisas nedskrivninaar 
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Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffnings
värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Marimadsvärdering fastigheter 

·Under året har Tingsryds Utveckling och Fastighets AB påbörjat ett större arbete med att marknadsvärdera 
bolagets fastighetsbestånd. Arbetet har dels bestått av arbete med extern värderare men också genom egen 
analys av fastigheternas värde. l de flesta fall ligger vår egen bedömning, värderarens och det bokförda värdet 
nära varandra och inga direkta nedskrivningsbehov .föreligger. 

Värderingen beaktade nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde 
användes en kalkylperiod på tio år och en ränta på 11,5%- 14%. Fastigheterna förutsattes att vara uthyrda i sin 
helhet. . 
Följande fastigheter har värderats: 
Tingsryd 25:1 (Trensum), Ögonmåttet 4 (Bussgaraget), Väckelsäng 6:79 (Soultions for tomorro), Ryd 11:2 
(Ryds Båtar), Tingsryd 1:70 (Jitech) och Urshult 1:112 (Bewi). 
Fastigheternas marknadsvärde bedöms 2014-12-31 vara 117 900 tkr. 

Örnen 23 (Hotellet) marknadsvärderas till 7 000 tkr. 

På fastigheten Örnen 23 är bolget medvetet om att det finns ett nedskrivningsbehov men det behöver göras 
djupare analyser samt undersökningar av fastighetens status för att säkerställa rätt marknadsvärde. Detta 
kommer att hanteras under 2015 då också eventuella nedskrivning görs. 

Anskaffningsvärde 

l anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att ljtnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 
Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det 
räkenskapsår som de uppkommer. · 

Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt 
kvarvarande redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande 
utgifter aktiveras dessa. 
Inga fåneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader dvs tilläm~ar bolaget K3 kapitel 11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. Upplåningen är förhållandevis låg och löper i huvudsak 
med fast ränta och jämn fördelning av förfallodagarna. Kundkretsen är differentierad med lågt beroende av enskilda 
större kunder. 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget blir part enligt 
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. 
Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet 
att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när faktura har mottagits. 

En finaRsiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
Företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 

. , gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen 
< ·.g· e nom erhållande eller erläggande av betalning. , _ =~<' 

·'/ .. 1 ·~-
··'/.: J' .·/V "' /'\._ .. · ,Y ~ l\ l ' ~ . . (/\ tl/ l l /) . 
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Kundfor9ringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går 
att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kreditlagararen utan avsikt att bedriva handel med fordrings rätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund
fordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 

Inkomstskatter 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas 
i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell 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 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 
i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver 

Nyckeltalsdefinitioner 
soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balans omslutningen. 

Not 2 · Effekter av övergång t(ll K3 

övergången till K3 redovisas i enlighet med l<apitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid 
en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings
och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När företagets ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades 
justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med BFN:s Allmänna råd. Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB har utnyttjat mindre företags möjlighet att upprätta ingångsbalansräkning 
1 januari 2014, varför inga jämförelsetal har räknats om. En förklaring till hur övergången från tidigare 
redovisningsprinciper har påverkat företagets ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör 

till dessa. 
Följande ändringar av'redovisningsprinciper och tillämpade övergångsregler påverkar företaget: 

*Investeringar har redovisats och avskrivits enligt nya komponentavskrivningar enligt K3. ; .·\-

;/ 

~/\ ,: 

(A\.·c~~ ~\/ ./ 
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Utgående balans Ingående balans 

2013 2014 

Not enligt tidigare principer Justering enligt K3-reglerna 

Tillgångar 
Byggnad och Mark 2 174 222 352 174575 
Markanläggningar 3 7 300 59 7 241 
Pågående arbeten 5 1 000 1QOO 
Inventarier 4 517 4 521 

Summa tillgångar 183 039 415 183 337 

Eget Kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 8 100 100 
Fritt eget Kapital 
Balanserad vinst 8 943 324 1 267 
Arets resultat 8 1 88j 1 881 
Summa eget f{apital 2 924 324 3148 

Avsättningar 
· Uppskjuten skatt o 91 91 
Summa avsättningar 91 91 

Not3 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.;~,, . ._ 

J 

/ 

l() 
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Not 4 - Övriga externa kostnader 

Administration 
Uppvärmn'ing 
Konsumtionsavgifter 
F a stig hetsseNice 
F a stig hetsinventarier 
Försäkringar 
Fastighetsskatt 
Kundförlust 

Not5 - Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vidårets början 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 
Justering 
Arets avskrivn ingar 

Nedskrivningen 

Vid årets början 
Arets nedskrivning 

Redovisat värde vid årets slut 

Taxeringsvärde, byggnader 
Taxeringsvärde, mark 

Not 6 - Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vidårets början 
Nyans kaffningar 
Omklassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar en! plan 

Vid årets början 
Arets avskrivningar 

Recjovisat y.ärde vid årets slut' 
· \ / \/· 

(.1; \ " \t/ 

13(17) 

2014 2013 

1 477 1 319 
2 697 812 
2 599 1137 

843 379 
154 
243 321 
592 361 
175 264 

8 780 4 593 

2014 2013 

196 924 172 569 
15 469 24 355 

1 000 
213 393 196 924 

12 702 5 434 
415 

7 514 7 268 
19 801 12 702 

10 000 
10 000 

10 000 10 000 

183 592 174 222 

83 475 67 568 
8 161 4 645 

2014 2013 

7 684 7 684 
1 271 

8 955 7 684 

384 
502 384 

8 069 7 300 
·~ .... ........_ 

,} 
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Not 7 - Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffning ar 
Avytttringar 

Ackumulerade avskrivningar en! plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivn ing enl plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 8 • Pågående nyanläggningar 

Vid årets början 
Arets investeringar, ombyggnader 
Omklassificeringar 

Not 9 · - Ovriga fordringar 

Pre! skatt 
skattekonto 
S kattefordran 

2014 

858 

858 

341 

86 
427 

431 

2014 

1 000 
1 994 
1 000 
1 994 

2014 

3 

3 

Not 10 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Försäkringsavgift 2014 
Hyresintäkter 
1 ntenmstordran 

(\/ 
. - ~':(\x-l . 
. -~ 1 ' : ' ·L· ./ / l i"\ ,-. // :l J " 

//,-; /9' .::./l i ) _; n~ 

2014 

5 
14 

19 1 !.-'--

/ 
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2013 

858 

858 

264 

77 
341 

517 

2013 

2013 

2013 

1 000 

1 000 

213 
2 
7 

222 

'114 

b 

119 

~ , 
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Not 11 - Eget Kapital 

Eget kapital 2013-12-31 enligt tidigare 

Aktie- Reserv-

kapital fond 

tillämpade principer 100 
Justering i ingångsbalansräkningen 

Eget kapital 2014-01 -01 enligt 1\3 100 
Lämnat koncernbidrag 

Arets resultat 
Eget kapital 2014-12-31 

Not 12 - Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 2012 
Periodiseringsfond tax 2013 
Upplösning av periodiseringsfond 
Periodiseringsfond tax 2014 

Periodiseringsfond tax 2015 . 

Not 13 -Avsättningar 

100 

753 

103 
856 

Fritt eget 
kapital 

2 824 
324 

3 148 
74 

-74 
242 

3 390 

44 
106 

-150 
753 

753 

2014 2013 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 
Periodens avsättningar 

Avsättning vid periodens utgång 

Nol: 1~· - Lånesammandrag 

Förfallodag Ränta 

2015-06-29 2,98% 

2015-08-12 2,15% 
. 2016-04-04 1,43% 

2016-10-17 2,03% 
2016-11-1.5 2,17% 
2017-08-12 1,14% 
2017-11-13 2,24% 

.-2018-1 0-12 1,18% 
2019-10-12 

"' 
. 1,42% 

/~ \ ;) l 
D ' f Il l 

91 

91 

· Låne- Kortfristig 
belopp del 

10 000 

33 469 
6 000 

23 000 
7 000 

15 000 
21 000 
37 000 
36 000 

/j A 139 000 49 469 

g , 
15(17) 

Summa 
eget 

kapital 

2 924 
324 

3 248 
74. 

-74 
242 

3 490 
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Not 15 - Skatt på åre.ts resultat 

Aktuell skatt 
Uppsl~uten skatt 
Skatt på årets resultat 

Redovisät resultat före skatt 

Skatt beräknad enligt gällande skattesats ?% 
skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst 
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 
skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonc 
Effektiv skattesats 

Not 1 G • Övriga kortfristiga skulder 

Avräkningsskuld Kultur- och fritidsförv. 
Fastighetsskatt 
Plusgiro 
Kortfristig del av låneskuld 
Redovisad moms 

22% 

O% 
O% 
0% 
O% 
0% 

22% 

2014-12-31 

68 

291 

2014 

75 

49 469 
368 

49 912 

Not 17 . Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Konga Bruk AB 
Borgens l i kvid 
Upplupen ränta 
övriga interima skulder 

: .-. 

_\A 

2014 

515 
3 482 
3 997 

l y v--

2013 

80 
361 

80 

875 
1 396 

2013 

309 
500 
609 

3 418 
4 836 

16(17) 
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Not 18 - Ställda säkerheter 

För egna avsäti:ningar och skulder 

Avseende Skulder till kreditinstitut 

Ansvarsförbindelse 

Fastighetsinteckningar 

2014-12-31 

o 

39 150 

2013-12-3,1 

o 

31150 

16(17) 
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Revisionsberättelse· 

Till årsstämman i Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB org.nr 556730-6583 

Rapport om årsredovisningen 

Vi bar utfört en revision av årsredovisningen får Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB för år 2014 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen 

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

Revisorns ansvar 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen bar vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner betr·äffande bolagets vinst 
eller fårlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB får år 
2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som bar ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som bar ansvaret för förvaltningen 
enligt alctiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Vårt ansvar är att med rinilig säkerhet uttala oss om förslaget 
Standards on Au di ting och god revisionssed i Sverige. Dessa till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar förvaltningen på grundval av vår revision. Vi bar utfört 
och utfor revisionen för att uppnå rimlig säkerbet att revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felalctigbeter. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens fårslag till 

En revision innefattar att genom olil<a åtgärder inhämta dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust bar vi 
revisionsbevis om belopp och annan information· i granskat om fårslaget är fårenligt med alctiebolagslagen. 

årsredovisningen. Revisorn väljer villm åtgärder som ska Som underlag får vårt utta).ande om, ansvarsfrihet bar vi utöver 
utfår as, bland annat genom att bedöma riskerna får väsentliga vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
fel alttigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på åtgärder och fårbållanden i bolaget får att kunna bedöma om 
oegentligbeter eller på fel. Vid denna riskbedömning bealctar någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
för hm bolaget upprättar årsredovisningen får att ge en styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt bar 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är bandlat i strid med alctiebolagslagen, årsredovisningslagen 
än danaålsenliga med hänsyn till omständighetel)la, men inte i . eller bolagsordningen. 

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
kontroll. En revision innefattar och;å en utvärdering av ändamålsenliga som grund fåra våra uttalanden. 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande Uttalanden 
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 grund får våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
fårslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfribet får 
räkenskapsåret. 

Tingsryd 2015-.'' :; · ·1 t 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

. l 

Enligt vår uppfattning bar årsredovisningen upprättats i .. / 
1
· ' . .' 

enligbet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvjsande bild av Tingsryds Utvecliling och . //v.!~'.::~~;/ {·· 
Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 ~yonne Lundin 

och av dess finansiella resultat får året enligt / Auktoriserad revisor 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fårenlig med· · 
årsredovisningens övriga delar. ./··· 

Vi tillstyrker därfår att årsstännnan fastställer 
resultatr·äkningen och balansrälmingen. 
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lekmannarevisorema 
i Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB, 
Tingsryds kommun 

2015-

Till årsstämman i Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
organisationsnummer 556730-6583 

Till fullmäktige i Tingsryds kommun 

GraJU1l§kU1l~nlgsrrappon1 förr årr 2014 
Vi, av fullmäktige i Tings1yds konmiun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s verksamhet. 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bechivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedtivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

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

Granskningen har genomfö1is med den inrilctning och omfattning som behövs för 
att ge 1imlig 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 därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Tingsrydskommun2015-(i s -n 
~~/l/f~ 

,-- ~_;}/ // 
'---...--' 

Sven-Erik Svensson 
,, J 

j/ -1 
;C t"{~ 'l!/~c, t 

,~/ / 
l /. , . ,, / 
. t!i _,,, <' ·l / "'/11 ·./ ~ VY ~- )· .:/ ;· 

Kerstin Petersson 
. l 

/7/ · ' l 1rj r.~;/ .. -· il- 1"L 
~- .JJtdrv / tl/.t-'"' /V 

Birgit Larsson 
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