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Förvaltn i n gsberätte lse

Allmänt om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för Ronneby Miljö och Teknik AB avger härmed följande årsredovisning för
räkenska psåret ?O?I-OL-OL - 2027-72-3I.

Verksamheten
Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi och tillhandahålla
kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena
avloppsvatten, omhänderta avfall samt bedriva rådgivning och projektering inom dessa
områden. Bolaget förutsättes vidare uppföra eller förvärva erfordeliga anläggningar och utrustning för sin
verksamhet.

Ägarstruktur
Ronneby Miljö och Teknik AB med organisationsnummer 556366-L437 med säte i Ronneby är helägt av AB
Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100% av Ronneby kommun.

Resultat
Belopp inom parantes avser föregående år.
Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 63,4 Mkr (18,8 Mkr).
Resultatet efter lämnade koncernbidrag men före avsättning till överavskrivningar uppgick till
63,4 Mkr (18,2 Mkr) mot budgeterade -56,1,1 Mkr.
Uppdelat perverksamhetblevresultatetutanhänsyntagentill denanteciperadeutdelningen(15,386Mkr)
följande :

Elnät:
Resultatet blev 0,7 Mkr (1,1 Mkd

Fjärrvärme:
Resultatet blev 8,8 Mkr (0,7 Mkr)

Vatten och Avlopp:
Resultatet blev -5,7 Mkr (-3,7 Mkr)

Renhållning:
Resultatet blev 0,4 Mkr (-0,8 Mkr)

lT och Eredband:
Resultatet blev 44,9,0 Mkr (21 Mkr)

lnvesteringar och finansiering:
lnvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 167,3 Mkr (131,2 Mkr).

lnvesteringarna har finansierats med internt tillförda medel samt nyupplåning.

Miljöpåverkan
Bolagets verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser, främst avseende miljöfarlig verksamhet,
vattenverksamhet samt avfallshantering. Under 2021 var fyra av bolagets anläggningar tillståndspliktiga B-
verksamheter och 15 anläggningar var anmälningspliktiga C-verksamheter. Andra verksamheter som omfattas av
prövningsplikt enligt miljöbalken är bl a vattenverksamhet (vattentäkter), köldmediehantering, mindre avlopp
samt avfallstransporter. För flertalet av anläggningar finns tillstånds- och anmälningsbeslut som bl a reglerar
utsläppsmängder och halter.

Generell miljöpåverkan
Bolagets generella miljöpåverkan från samtliga verksamheter, inklusive förråd och administration, består i

hantering och förbrukning av kemiska produkter, råvaror och energi, genom transporter samt genom generering
av avfall.
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Vatten- och avlopp
Två avloppsreningsverk är tillståndspliktiga och fyra anläggningar är anmälningspliktiga. Vid normal drift år den
signifikanta miljöpåverkan från avloppsreningsverk följande:
. utsläpp av renat avloppsvatten innehållande resthalter av fosfor, kväve, organiskt material (BOD7) samt
metaller
. omhändertagande av uppkommet slam från processen
. lukt till omgivningen samt
. användning och hantering av fällningskemikalier och polymerer.

Vid verken renas avloppsvattnet i varierande grad genom mekanisk, biologisk och kemisk rening för reduktion av
fosfor och BOD7. Bolagets största avlopps-reningsverk, Rustorp, är kompletterat med biologisk kväverening.

Till skillnad från andra miljöfarliga verksamheter är avloppsreningsverken ingen egentlig "producent" av
föroreningar, utan en ren skyddsåtgärd som reducerar mängderna av BOD7, fosfor, kväve m m.

Risker vid avloppsreningsanläggningar är driftstörningar och bräddningar i verken samt bräddning av orenat
avloppsvatten från avloppsledningsnätet. Ett antal bräddningar har förekommit, både vid verken och på

ledningsnätet under året.

Miljöpåverkan från vattenverken är smä, men består i:
. förbrukning av grundvatten och infiltration av ytvatten
. hantering av kemiska produkter, bl a för pH-reglering, nitratreduktion och kemisk fällning.

Renhållning
Renhållningsverksamheten sker genom insamling, sortering, mellanlagring och återvinning av avfall.
Anläggningarna utgörs av en tillståndspliktig avfalls-anläggning och sex anmälningspliktiga återvinningscentraler,
där bl a hushållens farliga avfall samlas in. Vid normal drift är den signifikanta miljöpåverkan från verksamheten
följande:
. utsläpp av lakvatten till Rustorps reningsverk innehållande CODCT, metaller, bakterier, kväve och fosfor
. luh till omgivningen
. brutna kretslopp samt
. ianspråktagande av mark

Den risk som föreligger vid avfallsanläggningar är bl a spontana bränder som kan orsaka dioxinutsläpp.

Värme
Bolaget driver en tillståndspliktig och fyra anmälningspliktiga anläggningar för produktion av fjärrvärme. Den
totala panneffekten är ca 70 MW. Miljöpåverkan från värmeverksamheten är i huvudsak:
. utsläpp till luft av rökgaser innehållande stoft, kväveoxider, koldioxid och koloxid
. utsläpp av kondensvatten innehållande suspenderade ämnen
. utsläpp av dagvatten från bränslelagring
. utsläpp av spolvatten från rengöring av panncentraler samt
. hantering av eldningsolja, kemiska produkter och farligt avfall.

Den risk som föreligger med verksamheten är i första hand läckage från oljetankar samt spill/läckage
vid påfyllning av eldningsolja.
Under året har CO-halterna kortvarigt överskridits vid de större värmeverkens biopannor.
Vidare finns en fjärrkylcentral samt centralförrådet med anmälningspliktig mängd köldmedia.

Fjärrvärmeverksamheten omfattas delvis av handeln med utsläppsrätter. 2021 uppgick
koldioxidutsläppet från denna verksamhet till ca 1 091 ton.

Elnät
Bolagets anläggningar för elverksamhet (nät, transformatorer m m) är inte prövningspliktiga enligt miljöbalken.
Däremot gäller vissa av miljöbalkens regler vid prövning av nätkoncession enligt ellagen
samt miljöbalkens allmänna hänsynsregler vid driften. Miljöstationen på Centralförrådet är
anmälningspliktig då köpare av kvicksilverlampor kan lämna tillbaka lamporna där (farligt avfall). Miljöpåverkan
från elverksamheten är i huvudsak:
. Hantering av kemiska produkter, t ex transformatoroljor, och farligt avfall.
Den risk som förekommer med verksamheten är läckage från transformatorer samt spill vid byte av oljor.

Fiber
Miljöpåverkan för fiber handlar främst om växthusgasutsläpp som uppstår vid byggnader och drift/underhåll
samt hantering av kemiska produkter och avfall.
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Väsentliga händelser och framtida utveckling.

Eolagsövergripande

Det som har överskuggat verksamheten för 2021 har varit att hantera de utmaningar som har uppstått med
anledning av den globala Coronapandemin. Bolaget har aktiw följt utvecklingen och vidtagit åtgärder utefter de
rekommendationer som har getts i syfte att upprätthålla de leveranser av samhällsviktiga funktioner som ständigt
sker. Bedömningen är att vi under året har lyckats med att inte få någon allmän smittspridning i bolaget utan det har
endast varit några enstaka isolerade fall som har konstaterats.

I enlighet med ägardirektiv för 2021 har utbyggnaden av fibernätet på landsbygden fortlöpt i stort sett enligt plan.
Dock har viss tidsförskjutning uppstått med anledning av vissa Coronarelaterade begränsningar av
installationsarbeten och även av väderbetingade orsaker där bolaget under perioder har varit tvunget att avbryta
schaktningsarbetena. Bedömningen är att leverans till aWalade kunder kommer att ske under första kvartalet 2022.

Gällande den rättsliga provningen som bolaget befinner sig i gällande den PFAS påverkade vattentäkten i Brantafors i

Kallinge meddelades dom vid Blekinge tingsrätt 2021:0413, bolaget styrelse fattade 2O21O43O beslut om att
överklaga domen.

Verksamhetsspecifikt

Projektavdelningen
Projektavdelningen består av 14 tjänster totalt och har under året tillsammans med verksamheter inom bolaget och
kommunen genomfört många projekt såsom nyinvesteringar, driftåtgärder och löpande arbete.

Ändringar utifrån när budget sattes för 2O21 är att vi ser flera resultat som går att relatera till den fortsatta
pandemin, kostnaderna för transportmedel, och resor/boende kopplade till seminarium/konferenser, möten och
utbildningar, som numer sker främst digitalt.

Affärsområde Elnät
Ett modernt samhälle ställer högre och högre krav på kvalitet och kapacitet i elnätet. Grundförutsättningen för att
möta kraven är att elnätet är driftsäkert för att kunna överföra den mängd el som samhället efterfrågar.
Verksamhetens uppdrag är att underhålla och bygga ut elnätet för att möta samhällets behov, däremot svarar ett
flertal externa aktörer för själva elleveransen. Kapaciteten i vårt elnät är en viktig del, där arbetar vi hårt för att
kapacitetsbrist inte ska uppstå men det krävs god planering och samarbete med olika parter för aft hitta lösningar. Vi
satsar även på att förnya elnätet då framtidens elnät ska kunna hantera att kunder samtidigt är konsumenter och
producenter, hantera ett växande behov av laddinfrastruktur för olika typer av elfordon samt dessutom ha så få
förluster som möjligt i distributionen av el. investeringar i elnätet - den enda långsiktigt hållbara lösningen.

Pandemin har påverkat olika delar i verksamheten, detta har bl.a. inneburit osäkra leveranstider och ökade
kostnader på material men trots detta har avhjälpande underhåll kunnat genomföras vilket har prioriterats under
året. Tyvärr har avbrottstiden ökat under året vilket innebär en driftsäkerhet på 99,9834% jämfört med 99,989L%tör
är 2O20. Vi har under året haft kabelhaverier på gamla högspänningskablar som tyvärr har påverkat många kunder.
Det har visat sig att kvaliteten på vissa kablar som tillverkades under en period var av sämre kvalitet och dessa fel
börjar falla ut med störningar till följd, detta har medfört att vi byter ut längre sträckor än enbart lagar direkta fel.
Totala distribuerade energin har ökat med drygt 5 % jämfört med år 2020.

Vi är mitt inne i en stor omställning av sämhället som påverkar vår verksamhet mycket då vi ska ställa om från fossilt
till el.

Distribuerad enersi
2015 = 259,7 GWH
2OL7 =264,4G\NH
2018 = 262,0 GWH
2019 = 265,6 GWH
2O2O = 26L,7 GWH
2O2t=276,8GWH
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Affärsområde Fiber
Verksamhetens uppdrag är att bygga och drifta fibernät i Ronneby Kommun med mål att
erbjuda fiberanslutning till IOO% av kommunens permanentboende och företag.

Under 2021 har totalt 834 unika anslutningar installerats. Dessa fördelas på 224 lägenheter, 563 villor och 47
företag/övrigt.
Totalt för helåret har intäkterna från tjänsteleverantörerna ökat med 4,7 Mkr jämfört med 2020.
När fiberutbyggnaden startade 2015 var den beräknade intäkten per kund ca 150kr/mån vilket gjorde att stora
nedskrivningar på investeringen gjordes under perioden 2OtO-2OL5, med ökade intäkter per kund/månad till
228kr/män så kan nästan alla nedskrivningar hämtas tillbaka vilket ger ett resultat över budget för 2021.

Under andra halvan av 2021 så har arbetet med förtätningar påverkats av resursbrist hos fiberentreprenörer
generellt i Sverige, antalet installerade förtätningar under 2021 uppgår till ca 120st.

AT Antal unika kunder Antalliän5Er

2016 26(x) Uppgilter saknas

7077 4lm 5300

2074 5500 6900

2019 65m 8570

2020 7t69 9780

202L 7779 lo71l

ldag har ca 11200 hushåll/Företag i Ronneby Kommun valt att anslutas sig till Miljötekniks fibernät.

Affärsområde Vatten och Avlopp
VA-verksamheten bedriver leverans av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten från de fastigheter som
är anslutna till kommunens allmänna Va-anläggning. lnga allvarligare störningar har förekommit. Verksamheten har
uppfyllt myndigheternas krav.

lnformation om VA-verksamheten har förmedlats i olika sammanhang.
Världstoalettdagen uppmärksammades med en kampanj "Jag är ingen papperskorg" då affischer visades på de
kommunala digitala skärmarna vid vägen E22 samt på 7 st busshållplatser runt om i kommunen. Syftet var att
påminna om att inget mer än toalettpapper och kroppsvätskor får spolas ner i toaletten. Arbete med information
kring fettavskiljare och utdelning av miljötrattar fortsätter till allmänheten.

Kemikalieinventering och inventering av oljeavskiljare har påbörjats och är delvis genomförda.

Kommunfullmäktige beslutade om att införa en ny taxekonstruktion gällande VA taxan från och med 20210601.

Ombyggnaden av Brantafors W är i full gång. En pilotanläggning har varit i drift för att säkerställa val av
reningsprocess. Även viss projektering har genomförts. Detta projekt avses att vara färdigställt under 2024,
Bolaget har även påbörjat utredning och projektering av en överföringsledning av dricksvatten mellan Ronneby och
Bräkne-Hoby. Projektet ska vara klart 2023 och kommer att stabilisera dricksvattenförsörjningen i Bråkne-Hoby
genom att utgöra och verka som en reserwattentäkt.
Slamlagret i Bräkne-Hoby har färdigställts. Ombyggnaden innebär minskad energianvändning och ger även
möjligheter till en utökning av biosteget.
Anläggningen för rening av läkemedel i Bräkne-Hoby togs i drift under 2021. Anläggningen renar läkemedelsrester
med väldigt gott resultat, tyvärr så fick vi omgående problem med galvaniska strömmar som har gjort att
anläggningen inte har gått med full produktion.

Ledningar
Totalt har 6 900 meter vatten- och avloppsledningar lagts om eller relinats.
Vi har lagt om 174 st serviser till en längd av totalt ca 1 900 meter (från huvudledning till förbindelsepunkt).
Totalt har 2670 meter nya vatten- och avloppsledningar tillkommit under 2021.
Vottenmötdre
Vi har följt vår revisionsplan som planerat. 900 vattenmätare är utbytta. Det har tillkommit 58 nya mätställen.
Vottenproduktion
Den producerande vattenmängden under året uppgick till 2,38 milj. m3. Den debiterande vattenmängden uppgick till
1,56 milj. m3.
Avloppsrening
Under året behandlades 4,27 milj. m3 avloppsvatten i reningsverken.
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Affärsområde Renhållning
Arbetet med projekt lakvattenrening har under året pågått för fullt, projektavdelningen och en konsult har arbetat
med att ta fram ett förfrägningsunderlag på en reningsanläggning.
Under året har två sluttäckningar av Angelskogsdeponin genomförts, ca 11 000 m2 har täckts.
Sluttäckningen har gått bra och verksamheten klarade uppställda krav gällande luktolägenheter.

Gällande mottagning av rena massor är befintliga ytor på anläggningen fulla och begränsningar har blivit tvungna att
sättas in. För att kunna fortsätta ta in rena massor har en ansökan gjorts till kommunen, denna ansökan har dragit ut
på tiden och pågått iflera år. Bolaget väntar på ett skriftligt arrendeawal.

För att öka servicen till kommuninvånare infördes tjänsten storsäck, vilket innebär att man kan beställa tömning av
grovavfall eller trädgårdsavfall från fastigheten i en storsäck.
Ytterligare tjänst som infördes under året var möjligheten att få håmtning av trädgårdsavfall vid fastigheten en gång i

månaden. Under året har även mailavisering till de kunder som önskar gällande nästa tömning av fyrfackkärl.

En taxehöjning gjordes på hushållsavfallet vilket inneburit en ökad intäkt med ca 2 miljoner jmf. med 2020 års nivå,
detta var nödvändigt med anledning av ökande bränslekostnader och minskade intäkter från tippavgifter.

Slamhanteringen har digitaliserats så att chaufförerna får sina arbetsordrar via läsplatta.
Under 2021 har ca 3 000 ton industriavfall vägts in på Angelskogs avfallsanläggningen, en minskning med ca 1500 ton
jämfört med 2020.
Gällande hushållsavfall har det under 2021 vägts in ca 5 500 ton hushållsavfall på Angelskogs avfallsanläggningen
mängden är densamma som för 2020.
Under 2021 har ca 3 200 ton behandlat trä vägts in på Angelskogs avfallsanläggningen ungefär samma mängd som
året innan.

Affärsområde Fjärrvärme och kyla
Verksamheten uppdrag år att tillgodose Ronneby kommuns invånare ett miljövänligt uppvärmningsalternativ som är
hållbart och leveranssäkert samt kostnadseffektiw. Vår tjänst med service av fjärrvärmecentraler i avtalsform är en
del i vårt samhällsnyttiga uppdrag. Det har varit ett stort intresse för fjärrvärme 2021 med flera nya kunder och
serviceavtal.

Bränsletillgången av biobränsle har varit bra under 2021. Bränsleinköpen från lokala skogsbönder har ökat enligt
plan. Det har inneburit minskad miljöpåverkan genom kortare transportsträckor. bolaget arbetar aktivt med
effektivisering av hela kedjan från skogsägare till våra värmepannor. Samt återföring av bioaskan till skogen för att
sluta kretsloppet. Under sommarhalvåret-låglastperioden har bolaget provat att elda sågspån i Bräkne-Hoby och på

Sörbyverket. Det har fungerat över förväntan.

I arbetet med kvalitetssäkring av bränsleleveranser så har uppföljningen fungerat bra och bolaget har även haft
revision av verksamheten gällande hållbarhetsbesked för biobränsle enligt Lag om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och biobränslen SFS 2021:668, som blevgodkänd.
Omfattande planerade underhållsarbeten är utförda under året.

Sex medarbetare har lämnat verksamheten under året och det har rekryterats nio nya medarbetare varav åtta av
dom utblldas lnternt och externt tlll drlftteknlker.

Bolaget fick haveri på en av pannorna vid Sörbyverkel2O2!L222 då rökgasfläkten gick sönder. Produktionsbortfall
fick täckas upp med hjälp av spetsproduktion från oljepannor. Uppstart av pannan skedde på reducerad effekt den
31 december. Bränslekran på Sörbyverket fick haveri den 11 november med stillestånd men var åter i full drift den
19 november. Bränslekörning via reseMicka och skift på lastmaskin fick tillämpas under haveriet.
Ett viktigt nyckeltal för verksamheten är värmeförlusterna. Dessa hamnar på 10,6 % vilket är dry4 1,8 procent lägre
än de senaste 2 åren.

Ronneby 2O22-02-L6

Peter Berglin
VD

Koncernbidrag
lnget koncernbidrag har utgått under året.

Belopp i kkr om inget annat anges. Valutan är i SEK.
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Flerårsöversikt

Nettoomsättning Mkr
Resultat före
bokslutsdispositioner
Balansomslutn Mkr
Soliditet %
Avkastning totalt
kapilal o/o

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Utdelning
Arets resultat

2021
322

2020

19

1 079
12%
3%

Aktie-
kapital
20 000

2019
301

-2
994

12o/o

2%

Reserv-
fond

4 000

2018
257

2017
295

15
818

160Ä

3%

Fritt eget
kapital
15 895
-1 000
15 285

296

63
1 298

"t4%

4%

-15
922

13o/o

0%

Belopp vid årets utgång 20 000 4 000 30 179

Villkorat ej återbetalat aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 12 000 kkr

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kkr, disponeras enligt följande.

Balanserat resultat 15 895
Utdelning -1 000
Arets resultat 15 285

Summa
disponeras så att
till aktieägare utdelas (82 kr per aktie)
i ny räkning överföres

30 179

16 386
13 793
30 179

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Belopp i kkr Nof

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
ö#iöä;it#a kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggnin gstillgångar

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Anteciperad utdelning dotteöolag
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bolrslutsdisp o s i ti o n e r
Lämnade koncembidrag
Avsättning obeskattade reserver
Resultat före skatt

Arets resultat

322212
10 586

1 139

296362
9 403
1 160

2,3

333 936

-?7 992
-129 216

-82294

-36 190

306 925

-27 039
-123 978
-80 876

-46 609

4

5

58 244

62
15 386

-10 250

28 422

-9 936

346

7

I
63 442

48157

'18 832

-612
-18 856

15 285 -636

15 285 -636
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Belopp i kkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
M ateriel Ia an lägg ni ngstillg ä ng ar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella a n lägg n i ngstillgå ng ar
Andelar i Koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättni n gsti I lgån gar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Ko rtf r i sti g a f o r d r i n g a r
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Anteciperad utdelnin g dotterlcolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGANGAR

I
10

11

69 418
888 813

1 53 663

70 409
778 192

133 237

1 111 893

50
3 355

15

981 838

50
3 355

15

12 3 420 3 420

1 115 314 985 258

8 736 I 940

13

8 736

37 383
23 908
15 386

11

38 855

I 940

35 522
15 715

2'l
32247

1 15 543 83 505

58 668 563

182947 94 008

1 298 260 1 079 266
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Belopp ikkr Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Rapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
ReseMond

Fift eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

SUMMA EGET KAPITAL

Obeskattade reseruer
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Avsätlningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Övriga avsäftningar

Längfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Förskoft från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Upplupna koslnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

16

20

20 000
4 000

20 000
4 000

24 000

14 894
15 285

24 000

16 531
-636

30 179 15 895
54 179

162 107

39 895

1 13 950

't7
162 107

96
20 809

1 13 950

126
20 272

18

19

20 905

880 000
50 000

20 398

123 665
630 000

50 000
930 000

32 990
50 039

1 042
21 678
25 321

803 665

28 516
24 078

1 240
21 507
26 017

131 069 101 358

1 298260 'l o79 266
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1',t (2o)

Beloon i kkr
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-s1

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

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

lnvesterin gsverksamheten
Förvärv av fi nansiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaf löde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
N ettoförän dri ng ch eckräknin g

Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Villkorat aktieägartillskott
Utbetald utdelning
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncembidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

63 442
36742

18 832
46 692

'100 183

1 204
-32 038
29 711

65 524

-1736
691

769

99 061 65248

-167 280
990

-131 204
105

-166 290 -131 099

-123 665

250 000

-1 000

66 575

-612
125 335 65 963

58 105
563

58 668

112
45'l

563

00

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i kkr
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar
Övriga avsäftningar
Justering ack avskrivning
Förvärv värdepapper
Påg investering flyttad tilldrift

36 190

507

44

46 609
83

36742 46 692
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Noter med redovis ni n gspri nci per och bokslutskommentarer
Belopp i kkr om inget annat anges. Valutan är i SEK.

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och
BFNR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3):

Tillämpning av BFNAR 2012:1 (K3l
Företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncern-
redovisning (K3).

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

An I ä gg n i n g sti I I g å ng a r
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats
upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om
detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivnin gstider tillämpas:

Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
lnventarier, verktyg och installationer

254O är
5-50 år
5-20 är

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-
principen respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.

Säkringsredovisning
Bolaget tillämpar så kallad säkringsredovisning, bl. a. innebärande att värdeförändringar i

derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen.

Redovisning av /övriga/ intälder
lntäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att
företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning
i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner
och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från ägaren till köparen.
Anslutningsavgiften inom VA periodiseras på 50 år.
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att
företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.
Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd.

Redovisning av leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal. Såväl finansiella som operationella.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersäftning till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns det avgiftsbestämda pensionsplaner.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period de anställda utför
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
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Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffnings-
värde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga
skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga
skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. lnstrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dottertöretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.
Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Skatter
lnkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i

eget kapital.

Aktuell skaft
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skaftesats som gäller per
balansdagen

Uppskjuten skaft
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt ail avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reseryer.

Kassaf lödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfatlar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till AB Ronneby Helsobrunn , org nr 556033-9219 med säte i

Ronneby. Koncernredovisning upprättas av AB Ronneby Helsobrunn, som är ett av Ronneby
kommun helägt bolag.
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lnköp och försäljning mellan koncernföretag
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 10 % (10% 2Q20) av inköpen
och 23Yo (22o/" 2020) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör

Koncernbidrag
Koncernbidragen redovisas som bokslutsdisposition.

Uppskattningar och bedömningar
Vid nedksrivningsprövning har bolaget i kassaflödesanalyser avseende utbyggnad av fiber
uppskattat anslutningsgraden till 70% efter åtta år.

En uppskattnlng har skett av framtlda kostnader för deponlanläggnlng enligt Förordning (2001 :512) om
deponering av avfall. Kostnaderna har uppskattrats enligt dagens (211231) priser.
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Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren ( inkl. interna poster)

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Nettoomsättning och resultat uppdelat på rörelsegrenar
Elnät
Försäljning
Kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Koncernbidrag
Resultat

Värme
Försäljning
Kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

VA-verksamhet
Försäljning
Kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Koncernbidrag
Resultat

Renhållning
Försäljning
Kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Koncernbidrag
Resultat

lT- Bredband
Försäljning
Kostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Finansnetto
Resultat

övrigt
Försäljning
Kostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat
Totalt resultat

68 334
-58 507

-8 933
-234

66 216
-55 682

-8 819
-200
-410

1 r05

73730
-51 449
-'18 400

-3173
708

660

83704
-53 904
-18 123
-2897
8 780

83746
-73 864
-'t3 842
-2760

{720

68 352
-57 568

-9 838
-558

41 883
-9 452
-9 332
25 469
-3 620
4/948

49 957
48246
-1 592
15 266
15 386

83227
-71571
-12 860

-2364
-1 59

-3727

63 444
-54 071
-9 565

-588
-43

{23387

28 888
-9 551
-8 763
13 557
-3174

20 957

53 093
-51242
-1760

-91

0
634/'2 18 220
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2020-01-01
-2020-12-31

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Revisionsuppdraq EY
Andra uppdrag EY

Not 3 Operationella leasingavtal

233
45

131
28

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Kostnadsförda leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Ska betalas inom ett år
Skall betalas inom 1-5 år

Not 4

2 138

2021 -01 -01

-2021-12-31

1 700

1 794
2 595

2020-01-01
-2020-12-31

821
064

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

M edel antalet a n stä I lda

Sverige
Varav män

Andel kvinnor i styrelsen
Andel män istyrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

't2'l
a7%

118
860/6

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31Löner, andra ersättningar och sociata kostnader

Styrelse och VD
(vanv tantiem)

Övriga anställda
(vanv vinstandelao

Summa
Sociala kostnader
(varav pe n sbnskost n ader)

Av företagets pensionskostnader avser 186 (f.å 1 66) gruppen styrelse och VD
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

1't81
H

57 175
H

1 202
(-)

55 897
o

58 356
23 418
-5 615

57 099
22168
-5 138

2021-12-31 2020-12-31

150Ä

85o/o

38o/"

63"/,

15%

85o/o

38o/"

63%
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2020-01-01
-2020-12-31

Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
lnventarier, verkgg och installationer
Nedskrivning
Aterföring av nedskrivning

-4 947
-56712

25 469

4 978
-55 188

-409
'13 966

-36 190
Nedskrivning sker till återvinningsvärdet.
Tidigare nedskrivningar i tätorten har återförts då investeringarna visar positiva kassaflöden

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2021-01-01

-2021-12-31

-46 609

2020-01-01
-2020-12-31

Ränteintäkter övrigt

Not 7 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag har skrivits ner till bolagets eget kapital.

Not 8 Räntekostnader och llknande resultatposter

62 346

62

2021-01-01
-2021-12-31

346

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Räntekostnader, Ronneby kommun*
Räntekostnader övrigt

* I räntekoslnader till Ronneby kommun ingår borgensavgift
med 3 365 kkr.

Not 9 Byggnader och mark

43r'2
-5 908

-3 594
-6U2

-1 0 250

2021-12-31

-9 936

2020-12-31

Acku m u I e rad e a n s kaff n i ng svä rd e n
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Ackumulerade avskivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut

139 915
3 939

-1 532
938

137 191
2724

143 261

-69 506
611

4947

139 915

-64 528

4978
-73 843 -69 506
69 418

2021-12-31

70 409

2020-12-31

Taxeringsvärden (i Sverige) 7 725 7 725
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2020-12-31

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Acku m u I e rad e a n skaffn ing svärde n
Vid årets bör1an

Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Nedskrivningar
Aterföring av nedskrivning
Omklassificeringar

1 683 575
67 414
-6 873

15 811

84 177

1 623 042
57 880
-7 495

10 148
1 8M 104

Tidigare nedskrivtritrgar i tåtorterr lrar återlörts då irrvesl.eringarna visar positiva kassaflöden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -905 384
Justering ack avskrivning
Avyttringar och utrangeringar 6 804
Arets avskrivning enligt plan -56712

-955 293
Redovisat värde vid årets slut 888 813

Not 1l Pågående nyanläggningar och förskott av-
seende materiella anläqgningstillgånqar

1 683 575

-857 586

7 390
-55 188

-905 384

2021-12-31

778 191

2020-12-31

Vid årets början
Omklassificeringar
lnvesteringar
Nedskrivningar/återföring av nedskrivning
Flyttat till drifl

133 237
-85 1 15

95 928
I 658

44

59228
-10 148
70 600
13 557

Redovisat värde vid årets slut 153 663
Tidigare nedskrivningar i tätorten har återförts då investeringama visar positiva kassaflöden.

Not12 Finansiellaanläggningstillgångar 2021-12-31

133 237

2020-12-31
Övriga andelar i koncemföretag, Ronneby Miljöteknik Energi ÄB
Fordringar hos koncernföretag
Värmek
Aktiekapital Ronneby Miljöteknik Energi AB (500 aktier å 100 kr)

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 355
2 000

15

50
3420

1 355
2 000

15
50

2021-12-31

3 420

2020-12-31

Förutbetalda hyror
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

Not 14 Kassa och bank

390
4 853

33 604
9

294
2046

29 907
1

38 855 32247

2021 -1 2-31 2020-12-31
Kassamedel 58 668 563

58 668 563
Not 15 Antal aktier och kvotvärde

A-Aktier
Antal

200 000
Kvotvärde

100
200 000 100
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2020-12-31
Not 16 Obeskattade reserver

Vid årets början
AvsatUupplöst under året
Vid årets slut

Not 17 Avsättningar

113 950
48 157

'162107

2021-12-31

95 095
18 856

113 951

2020-12-31

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning avseende återställande av tipp
Avsättning för skadestånd pga. Pfasförorening

20 905 20 398
Under deponins efterbehandlingsfas skall verksamhetsutövaren se till att det i minst 30 år vidtas de
åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön.

Bolagets försäkring täcker ej skador vid kraftig nederbörd.

Not 18 Checkräkningskredit
2021-12-31 2020-12-31

96
20799

10

126
19 820

452

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Not 19 Skulder till kreditinstitut, långfristiga

145 000
-145 000

145 000
-21335

2021-12-31

123 665

2020-12-31

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

Nyupplåning har skett med 250 Mnkr
Utestående ränteswapsavtal uppgår till 200 000 (250 000). Per
bokslutsdagen finns ett undervärde på -3 298 mot förra
årets undervärde på -10 205

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

880 000 630 000

880 000

2021-12-31

630 000

2020-12-31

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Upplupna kostnader

Not 21 Ställda säkerheter

4 764
1 456
25/6

16 556

4 303
'1323
2 403

17 988
2532'l

2021-12-31

26 017

2020-12-31

Ställda säkerheter

Not 22 Eventualförplikterlser

lnga

2021 -1 2-31

lnga

2020-12-31

Eventualförplikterlser lnga lnga
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Not 23 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kkr, disponeras enligt följande:
till aktieägare utdelas (82 kr per aktie) '16 386
balanseras i ny räkning 13 793

Summa 30 179

Not 24 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Motsvarar totala tillgångar eller totalt kapital och totala skulder(Mkr)

Soliditet Eget kapital justerat för obeskattade reserver/balansomslutningen

Avkastning totalt Resultat före bokslutsdispositioner och skatt + finansiella kostnader/totala
kapital tillgångar (%)
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