Uppgifter till bokslut 2020

TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN
1. Bolagets ekonomi
Nyckeltal

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Budget
2020

Budgetavvikelse

Nettoomsättning, mnkr*)

4.910

5.382

5.314

5.670

-760

Balansomslutning, mnkr

11.970

11.225

10.528

12.140

-170

5.861

5.674

5.289

5.873

-12

Resultat efter finansiella
poster, mnkr

650

723

833

670

-20

Årets resultat av justerat
eget kapital, %

11

13

16

11

0

Soliditet, %

49

51

50

48

+1

1.360

1.407

938

1.364

-4

Justerat eget kapital, mnkr

Nettoinvesteringar, mnkr

Antal anställda**)
980
972
926
1.126
*) Rörelsens intäkter var 2020 5.155 mnkr att jämföra med budgeterat 5.827 mnkr och utfall
2019 5.580 mnkr.
**) Utfallssiffror utifrån medelantal anställda, budget utifrån faktiskt antal anställda.

2020 års resultat har i stor utsträckning påverkats av yttre faktorer såsom
elpriser och väderförhållanden. Året har varit varmt, ca 80 % av ett så kallat
normalår, vilket lett till lägre försäljningsvolymer inom såväl elhandel som
fjärrvärme. Vi har också starkt påverkats av låga elpriser. För att motverka
dessa effekter har koncernen under året vidtagit besparingsåtgärder, vilka givit
goda effekter. Koncernens bredd och diversifierade verksamhet är också en
styrka där enskilda resultateffekter ofta tar ut varandra till gagn för helheten.
I samband med årsskiftet har sedvanlig nedskrivningsprövning gjorts. Denna
prövning har inneburit att tidigare gjorda nedskrivningar inom
bredbandsverksamheten kunnat återtas. För övriga verksamheter har
värderingen inte inneburit några förändringar av de bokförda värdena.

1. Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 1.360 mnkr, vilket är i linje med
budget. Koncernen befinner sig i en mycket investeringsintensiv period med
stora satsningar kopplade till såväl hållbarhet som samhällsutveckling. Under
året har den strategiskt viktiga vindkraftsparken i Sunne färdigställts och tagits
i drift liksom anläggningen för flytande biogas och även den solcellspark som
Tekniska verken är delägare i. Andra viktiga investeringar rör fortsatt
utbyggnad av bredband på landsbygden, investeringar i Kraftvärmeverket i
Linköping, ny mottagningsstation för elnät, byte av elmätare hos våra kunder
samt fortsatt implementering av koncernens nya faktureringssystem.

-

2. Viktiga händelser och förändringar under året
Under året har Tekniska verken-koncernen fortsatt sitt arbete med att bidra
till koldioxidneutralt Linköping 2025, vilket bland annat skett genom
drifttagande av de investeringar som beskrivs ovan. I slutet av året har beslut
dessutom tagits om ytterligare vindkraftsutbyggnad.
Koncernen har, som beskrivits ovan, haft en stor påverkan av yttre faktorer
som väder och elpriser. Koncernen har dessutom, liksom resten av samhället,
naturligtvis på olika sätt påverkats av Covid-19. De ekonomiska effekterna har
dock varit begränsade.

3. Framtiden
Tekniska verken-koncernen har påbörjat omfattande satsningar för att klara
omställningen inför framtiden. I detta ligger allt från digitalisering och
effektivisering av våra interna processer till storskalig utbyggnad av vår
produktionskapacitet av förnybar energi. Vi ser samtidigt stora framtida
utmaningar kopplade bl a till ett nytt affärslandskap, nya lagkrav som påverkar
såväl investeringar som resultatnivåer, krav på säkerhetshöjande åtgärder etc.
Vi räknar med att de för koncernen så viktiga elpriserna sakta och långsiktigt
kommer återhämta sig. Vi arbetar aktivt med såväl ledarskap som
medarbetarskap och strävar efter att även fortsatt ha en arbetsmiljö som gör att
vi både kan behålla och attrahera nya medarbetare.

