Uppgifter till bokslut 2021

TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN
Uppgifter nedan skickas senast den 28 februari 2022 till Karl Hammarström,
karl.hammarstrom@linkoping.se

1. Bolagets ekonomi
Nyckeltal

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Budget
2021

Budgetavvikelse

Omsättning, mnkr*)

6.302

4.876

5.348

5.113

+1.189

13.601

11.970

11.225

12.704

+897

6.278

5.861

5.675

6.073

+205

Resultat efter finansiella
poster, mnkr

764

650

722

550

+214

Årets resultat av justerat
eget kapital, %

13

11

13

9

+4

Soliditet, %

46

49

51

48

-2

1.112

1.360

1.407

1.313

-201

Balansomslutning, mnkr
Justerat eget kapital, mnkr

Nettoinvesteringar, mnkr

Antal anställda
978
980
972
1.085
*) Rörelsens intäkter är 6.526 mnkr 2021, jämfört med 5.155 2020, 5.580 2019 och 5.322 mnkr
i budget 2021.
**) Utfall avser medelantal anställda, budget faktiskt antal anställda. Faktiskt antal anställda
vid årsskiftet var 1.051 st.

Koncernen redovisar ett resultat som är betydligt högre än såväl föregående år
som budget. De för koncernen så viktiga yttre påverkansfaktorerna har varit
gynnsamma för vår produktionssida där extremt höga, men samtidigt mer
volatila, elpriser påverkar resultatet positivt även om effekten till viss del hålls
tillbaka av tidigare gjorda säkringar. Samtidigt har också kostnaden för
utsläppsrätter ökat kraftigt. Temperaturerna har i princip varit enligt ett sk
normalår (att jämföra med 80% fg år) vilket medfört ökade
försäljningsvolymer inom flera områden. Jämfört med föregående år har vi
också haft en högre vindkraftsproduktion, vilket bidragit positivt till
koncernens resultatutveckling. De höga och volatila elpriserna tillsammans
med mindre andel planerbar kraft har inneburit negativ påverkan på resultatet
för vår elhandel. På kostnadssidan ser vi på flera håll något lägre kostnader,
dels som effekt av det besparingsprogram som initierades under 2020, dels
kopplat till lägre aktiviteter med anledning av Covid-19. I samband med
årsskiftet har sedvanlig nedskrivningsprövning gjorts, vilket inneburit att stor
del av tidigare gjorda nedskrivningar inom vind- och vattenkraft kunnat återtas.

1. Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 1.112 mnkr (1.360). Bland
investeringarna märks fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden,
påbörjad investering i ytterligare en vindkraftpark, utbyte av mätare för att
klara nya lagkrav samt förnyelse och utbyggnad av våra ledningsnät. Dessutom
fortgår investeringar för att skapa en kol- och fossiloljefri produktion.

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 ovan
nämnda investeringar.
Koncernens resultat har, som tidigare beskrivits, i hög utsträckning påverkats
av yttre faktorer som väder och elpriser.
Strukturmässigt har Tekniska verken under 2021 köpt ut övriga delägare i
elhandelsbolaget Bixia och är därmed hundraprocentig ägare. Utsikt Bredband
har under året utökat sitt regionala samarbete genom att bli delägare i Nodena
AB (25 %) och VÖKBY Bredband AB (40 %). Under 2021 har det även skett
förändringar kopplade till våra ägarintressen i Evereg AB och
Utvecklingskluster AB. Evereg AB har avyttrat delar av sitt dotterföretag Mer
AB (tidigare Bee Charging Solution AB) medan Utvecklingskluster AB
förvärvat andelar i andra bolag.

3. Framtiden
Tekniska verken-koncernen har påbörjat omfattande satsningar för att klara
omställningen inför framtiden och ett omvandlat affärslandskap. I detta ligger
allt från digitalisering och effektivisering av våra interna processer till
storskalig utbyggnad av vår produktionskapacitet av förnybar energi. Med
denna utbyggnad ökar påverkan från de alltmer volatila elpriserna samtidigt
som vi ser ökade kostnader för utsläppsrätter. Med ökad elektrifiering ökar
efterfrågan kring flera av våra produkter vilket föranleder översyn av
leveranskapaciteten. Ytterligare påverkan kommer från nya lagkrav samt behov
av säkerhetshöjande åtgärder. Den kommande byggnationen av Ostlänken
kommer få stor påverkan för koncernen, vi räknar dock med att helt bli
kompenserade för dessa kostnader. 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. Att vår verksamhet bedrivs
på ett hållbart sätt är också en viktig faktor för framtiden.

