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ARSREDOVISNING ocH KONCERNREDOVISNING
FOR UMEA KOMMUNFORETAG AB

Styrelsen och verkstellande direktoren for Umea Kommunforetag AB avger hArmed arsredovisning och
koncernredovisning for rdkenskaps6ret 2019-01 -01 -2019-12-31.

F6RVALTNINGSBERATTELSE

Verksamhetens art och inriktning
Syftet med bolagets verksamhet er att utgtira moderbolag for Ume6 kommuns samtliga helSgda bolag samt for
bolag ivilka UmeA kommun beslutat ingi med lagst 25 procents dgande. Bolaget svarar f6r den operativa
agarstyrningen av dotterbolagen. Bolaget har sitt sdte i Umea.
Ume5 Kommunforetag AB iir rorelsedrivande och har uppdraget att for UmeA kommuns rekning planera,
upphandla och administrera all kollektivtraflk inom UmeA kommun.UmeA Kommunforetag har ett ansvar att
stodja och friimja utvecklingen av nya foretag genom finansiering och agande. Bolaget skall med personat,
lokaler och finansiering medverka till utvecklingen av unga entreprentirer genom f6retagsinkubatorn BlC.
Bolaget har dessutom ett tjvergripande m5l att stodja Umei kommuns utveckling och samordna verksamheten
inom koncernen Umee Kommunforetaq.
Verksamheten i dotterbolagen omfattar energilosningar, eldistrlbution, forsiljning och inktip av el, uthyrning av
fibernat och netkapacitet, byggande och uthyrning av bostader och lokaler, utveckla, initiera och markandsftjra
infrastrukturlosningar, driva parkeringsrtirelse och parkeringsdvervakning inom Umei kommun, produktion och
distribution av vatten, rening av avloppsvatten, insamling av avfall samt museiverksamhet. Alla dotterbolag har
sate i Umea.

Agarf6ihirllanden
Koncernen bildades '1991 genom beslut av UmeA kommunfulimaktige. Moderbolaget Umea Kommunforetag AB
ags i sin helhet av UmeA kommun.

Vasentliga hindelser under rekenskapsaret

Modefi6retaget
En omorganisation av koncernen har genomftirts i samband med de beslutade stora investeringarna i hamnen
vilket innebar att UmeA Hamn AB frAn och med den 1 januari 2020 ar helagt dotterbolag till UKF. Under slutet
av 2019 har aktierna i NLC Ferry OY och Kvarken Link AB forvavats fr6n UmeS kommun med syftet att bilda en
ny rederikoncern Kvarken Link OY. Rederikoncernen ags till lika delar av UKF och Vasa stad.



3 (45)

Umea Kommunf6retag AB
556051-9562

Koncernen
Umeva
I borjan av 6ret genomfordes en akut underhAllsatgerd i Hamrinstunneln. En viktig vattenledning som vilar pi en

spillvattenledning riskerade att falla sonder. En utveckling av verksamhetens formaga att registrera lackage i

vattenledningsnatet startade under aret. "Smarta" vattenmdtare som registrerar lackageljud installeras hos

abonnenterna och medger en kontinuerlig 6vervakning. Ett bldrag frAn Naturvardsverket har erhallits for att
bygga en pilotanldggning for lekemedelsrening i avloppsvatten. Projektet paborjades under Sret och slutftirs
under 2020. Manga projekt pig6r och investeringstakten har okat v5sentligt de senaste aren, i niva med den
fler5rsplan som togs fram ar 2017. Ett system fdr for utsortering av matavfall har inforts. Upphandling av ked,

utstallning av kad och framtagande av kommunikationsmaterial ar en del av arbetet isamband med
matavfallsprojektet. Arbetet med att ta fram en gemensam avfallsplan ftir Umeiregionen har paborjats. Under
hdsten startade ombyggnad av Hornefors AVC som innefattar bAde en utokning av yta och upprustning av
anlaggning. Under iret uppmiirksammades iiven Vakin:s internationella arbete av FN.

Bostaden
Undet ercthat 221 nyproducerade lagenheter blivit fardigstallda och klara for inflyttning. Vid utgengen av 6ret iir
tv5 nyproduktionsproJekt med drygt 600 bostdder pib<irjade. Pa Vast Teg planeras ett aldrecentra innefattande
vdrd- och omsorgsboende, senioboende och vanliga lagenheter. Totalt omfattar projektet cirka 330 lagenheter.
Pa Alidhem har upphandlingen slutftirts for byggnation av cirka 270 legenheter och ett parkeringsgarage. Under
2020 planeat Bostaden att starta nya projekt blanda annat pa Oska Dragonfeltet. I Bostadens projektportfolj
ligger drygt 1 000 liigenheter i varierande legen icentrala stan, Teg, Alidhem och Mariehem. Byggstarterna ar
planerade under de kommande 5 aren.

Umed Energi
Aret var varmare 5n normalt. Antalet kunder har okat och efterfrigan pi vdrme- och bredbandsleveranser har
okat. F5 oplanerade avbrott har lett till kostnadseffektiv drift. Efterfragan pa avfallsbehandlingstjiinster har varit
fortsatt hog vilket har gett en positiv och stabilpristrend. Bolaget har producerat fler elcertifikat och
ursprungsgarantier men liga markandspriser har peverkat intakterna negativt. Kostnaden for biobransle har
fortsatt stiga under iret till foljd av okad efterfrigan pi marknaden. Under Sret har det pagatt ett fortsatt
intensivt arbete med att bygga fiberinfrastruktur inom ke geografiska omrAden ddr UmeS Energi har beviljats
bidragsmedel. Antalet nya kunder har iikat med cirka 1 500 med fortsatt lonsamhet. Nya losningar har lanserats
att bevaka och styra fjarrvermen i hemmet direkt fran mobil eller surfplatta.
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Utveckling av verksamhet, stallning och resultat koncernen
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2019(3) 2OiB{3) 211tt3t 20i6(3) 2015(3)(rk0

2 842 255
472 901
284 684

14 133 710
33,5%
4,9%

840

2 836 168
521 940
346 801

13 152 518
33,4%

9,10k
842

(1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag fdr
uppskjuten skattesku,d.
(2)Arets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital
(3) Frin och med 1 januari 20,l4 tillSmpar fdretaget BFNAR 2012:'1 Arsredovisning och koncemredovisning ("K3').

Tidigare tillempade fdretaget Arredovisningslagen samt Bokfdringsnemndens allmanna rad f6rutom BFNAR 2008:1 och BFNAR
2012.1.

),v

Nettoomsattning
Rorelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet(1)
Avkastning p6 eget kapital ('?)

Medelantal anstallda

2677 773 2 701 956 2 419 593
'1 398 516 554 536 621 536
1 180 998 325 782 367 622

12746010 12766816 12 325 116
33.4Yo 24,5ok 22,0%
9,1% 9,1% 11,0%
787 787 755

M od e rfo reta g et
Fastigheten IDUN 'l avyttrades till AB Bostaden den 1 oktober. Resandet med lokaltrafiken tikade med cirka 3,5
procent vilket innebar att det gjordes cirka 9,7 mlljoner resor. lnvestering av 25 elbussar med tillhtirande
laddinfrastruktur gjordes under aret. Genom foretagsinkubation BIC Factory befrdmjar UKF utvecklingen av
Umeas unga entreprenorer. ljanuari invigdes den nya anpassade lokalen med plats fdr tio nystartade fdretag.
Under aret har sju foretag verkat och utvecklats i den centrala miljon. BIC Factory har startat ett nytt
forinkubatorprogram for unga med digitala affarsid6er samt arrangerat den adiga inspirationsdagen "Young
Startup Day". Statistiken for verksamheten er fortsatt mycket god da entreprenorerna som fatt sttid har totalt
143 foretag med 794 anstallda, varuv 87 procent med sate i Umearegionen.
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(rkr)
Nettoomsattning
Rorelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
soliditet dk,mremb.nkm

Avkastning pA eget kapital ('z)

Medelantal anstellda

2019(31

44 225
-4 540
-1 207

7 982 845
41,6%
0,4%

12

2018(3)

32 388
-9 435

-13 204
7 298 078

59,370

0,0%
11

2017t3l

31 346
-2 962

197 021
7 275 847

63,3%
10,0%

11

2016(3)

21 753
-11 722
-18 324

8 261 103
58,|Yo

neg
'10

2015(3)

13 303
-3 410
77 969

8 453 '1 58
58,7%

neg
10

(1)Justerat 
eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avd.ag fdr

uppskjuten skatteskuld.
(2)Arets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital
(3) Frdn och med 1 janua.i 2014 tillampar f6retaget BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning ('K3").

Tidigare tillempade tdretaget Arsredovisningslagen samt Bokfdringsnimndeos allmanna rad forutom BNFAR 2008t,1 och BFNAR
201211.

Vasentliga handelser efter rakenskapsarets utging.
UmeS Energi har startat en process betreffande den framtida verksamheten i dotterbolaget BioEndev som kan
leda till avyttring eller nedleggning av verksamheten.

Vasentliga risker och os a ke rh etsfa kto re r
Driftstorning i Umea Energi AB's basproduktion intraffar adigen och ett stopp ivermeverken Dava 1 eller Deva 2
under vintersasongen har alltid en stor ekonomisk konsekvens. Riskerna hanteras genom aktivt arbete med
forebyggande underhall, reinvesteringar och standardiserat arbetssett. Andra handelser som exempelvis
lAngvarig sttjrning pe regionnetet, bredbandsnatet eller {iirrviirmeniitet kan uppste. Dessa fdrebyggs med att
beredskapsorganisationen ar uppbyggd for att kunna undvika storningar och att kunna hantera de storningar
som anda uppstar. Arlig risk och sarbarhetsananlys genomfors med upprattande av Atgdrdsplan for hur
leveranssakerheten alltid ska bibeh6llas och forbettras. Risker kopplade till elnats lT-system som drabbar
tillgangligheuriktighevkonfidentialitet most med forstarkning av skalskydd for driftcentral och
fijrdelningsstationer. Forvaltningsorganisation dr pA plats for hantering av informationssakerhet i lT-system.

F6rvantad f ramtida utveckling
Verksamheten fijrvantas fortsatta utvecklas val de narmaste aren. De stora utmaningarna inom koncernen ar
den anpassning till det forlndrade energilandskapet som sker, investeringsbehoven som Umeis tillvext skapar
samt formagan att attrahera kompetens inom ett antal omraden.

Forskning och utveckling
UmeA Energis satsning pa FUD och bolaget Bioendevs projekt ien torrefieringsanleggning i samarbete med
Energimyndigheten, SCA med flera fortgar. Kom mersialisering av teknologin med fdrsdljning av anliiggningar
har inletts. Produkterna har potential att pa kolmarknaden bli en fdrnyelsebar ersattningsprodukt. Umea Energi
deltar i EU finansierade projekt der kan nSmnas projekten Ruggedised inom H2020 programmet samt fler
samarbeten med Umea Universitet.

Finansiella instrument
Koncernen anvdnder swappar som derivatinstrument for att sakra rdnterisker. Swappar viirderas tlll
anskaffningsvarde. Kop av energiderivat som gors i prissakringssyfte, antingen for produktion eller for
forsdljning till slutkund redovisas i samband med att kontraktet gar i leverans och pAverkar ddrmed enbart
inkopspriset pa den volym energi som sakrats.

*

Umee Kommunfdretag AB
556051-9562
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Tillstends- eller anmelningspliktig verksamhet enligt miljaibalken
Koncernen bedriver anmdlnings- och tillstandspliktiga verksamheter enligt miljobalken i tva av dotterbolagen.
Umei Energi AB omfattas av tio anmalningspliktiga och atta tillstandspliktiga verksamheter som paverkar miljdn
genom luftutslapp, buller och avfall iform av aska och slagg.
Ume5 Vatten och Avfall AB bedriver huvuddelen av sin verksamhet inom omraden som omfattas av
tillstands- och anm alningsplikt.

Ftirslag till vinstdisposition (kronor)

Till arsstammans forfogande star fdljande vinstmedel
Balanserat resultat
Arets resultat

till aktieagarna utdelas
i ny rdkning balanseras

375 035 000
8 629 000

383 664 000

60 000 000
323 664 000
383 664 000

Enligt arsredovisningen framg6r att ett koncernbidrag uppgaende till 20 500 tkr har liimnats till lnfrastruktur i

Umea AB 556040-631 5.

Betreffande moderforetagets och koncernens resultat och stdllning i ovrigt hanvisas till efterfdljande resultat-och
balansrakningar, rapporter over eget kapital, kassaflodesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals
svenska kronor dar ej annat anges.

);
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KONCERNENS RESULTATRAKNING
(Tkr)

Not 2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
20't8-12-31

R0relsens intakter
Nettoomsattning

Aktiverat arbete fair egen rdkning

0vriga rorelseintiikter

Rtirelsens kostnader
6vriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar, nedskrivningar av materiella och immateriella
anlaggningstillgangar

Nedskrivningar av omsattningstillgangar utover normala nedskrivningar

Resultat fran andelar i intresseforetag och gemensamt styrda fiiretag

Ovriga rtirelsekostnader

ROrelseresultat

Resultat fren finansiella poster
Resultat fr6n ovriga vdrdepapper och fordringar som dr

6vriga r3nteintiikter och liknande intakter

Nedskrivningar av finansiella anldggningstlllgAngar och kortfristiga
placerigar

Rearesultat fran andelar i intresseforetag

Rantekostnader och liknande kostnader

Resultat efter finansiella poster

Skatt pa arets resultat

14

12

15

-3 799

0

-180 247

7

5,6

zo

10

2 836 168

46 826
358 640

8

I

3 221 635

-1 533 238

-588 388

-617 221

0

24 3',t2

-34 199

472 90'l

0

5 496

3 241 634

-1 600 642

-593 288

-51 7 693

0

14 982

-23 053

521 940

0

8 907

13

13

-20 567

9 313

-182 459

16

284 684

-56 442

346 801

-57 293

ARETS RESULTAT 228 242 289 508

Henf6rligt till:
Moderforetagets aktieagare
Minoritetsintresse

227 801
441

289 457
cl

t

2 842 255
39 883

339 497
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KONGERNENS BALANSRAKNING
(rk0 Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGANGAR

Anlaggningstlllgangar

lmmateriella anlaggningstillgingar
Koncessioner, patent, licenser,varumarken samt liknande
rattigheter

Goodwill

Materiella a n liigg n ingstillgi nga r
Byggnader och mark
Nedlagda utgifter pa annans fastighet
Fdrvaltnin gsfastigheter
Maskiner, andra tekniska anlaggningar och inventarier

PAgiiende nyanldggningar och forskott avseende materiella
anlaggningstillgangar

Finansiella anliiggningstillgingar
Andelar i intressefdretag och gemensamt styrda foretag
Fordringar hos intressefiiretag och gemensamt styrda foretag
Andra lAngfristiga verdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordan
Andra lengfristiga fordringar

Summa anliggningstillgangar

Omsattningstillgangar

Varulager m m
RAvaror och fornodenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassa och bank

Summa omsattningstillgangar

24 712 581 893 984

12 485 008 11 971 904

7 66 356

11 415

66 726

0

19
20
21

22

29
30
31

77 771

2 155 617
1 780

5 752 848
3 862 182

66 726

2 276 272
I 404

3 566 931

233 534
59 885

3 466
3 470

75 503

144 420
113 392

3 325
7 166

94 006

375 858 362 309

12 938 637 12 400 939

111 714 103 477

111 714 103 477

152 615
35 12',1

148 850
262 959

175 419
38 917

123 199
285 169

599 545

483 814

1 195 073

622 704

25 398

751 579

SUMMA TILLGANGAR 14133 710 13 152 518

h



10 (45)

Umea Kommunfdretag AB
556051-9562

KONCERNBALANSRAKNING
(rk0 Not 2019-12-31 201A-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (16 436 aktier)
Ovrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive Srets resultat

Eget kapital hiinf6rligt till moderftiretagets aktieagare

Minoritetsintresse

Summa eget kapital

Avsettningal
Avsattningar fdr pensioner och liknande forpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
6vriga avsdttningar

Lingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
6vriga lSngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut avseende leasingskuld
Leverantorsskulder
Aktuella skatteskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter

164 360
76 500

4 489 681

164 360
76 500

4 318 197

30

4 730 541

5 764

4 736 305

0
572 985
45 136

4 559 057

5 160

4 564 217

0
530 901

42 288

34

34

618 121

7 407 015
396 726

573 189

6 943 883
349 183

7 803 741

26 615
253 457

6 502
490 093
198 876

7 293 066

23 351
271 584

3 387
199 610
224't14

975 543 7 22 046

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 133 710 13 1s2 518

x



11 (4s)

Umea Kommunfdretag AB
556051-9562

KONCERNENS RAPPORT OVER
FORANDRING I EGET KAPITAL
1lk0

Eget kapital henforligt till modei1retagets aktieegarc

Aktiekapital

0vrigt
tillskjutet

kapital

Annat eget
kapital

inklusive
areb

resultat

Summa eget
kapital henforligt

till moder
ftiretagets
akteagare

Minoritets- Summa
intresse eget kapital

lngaende balans per l,ianuari 2018

Arets resultat
Fdraindringar i redovisade varden
pe Ullgangar och skulder:

Uppskrivning intressebolag
FdrAndring pa grund av andrad skattesats

Summa vardef6randringar
Transaktioner med agare:

Fordndrad agarandel i dotterf6retag
Utdelning till aktieagare

Summa transaktioner med aktieagare
Utgaende balans per 3'l december 2017

4 010 987

289 457

42 447
289 457

5 139

51

4 256 986

289 508
164 360 76 500

0

27 452

27 452

0

27 452
27 452

0 0

0 27 452

20 301
-30 000

-9 699

20 301

-30 000
-9 699

-30

0
-30

20 271

-30 000
-9 7290 0

164 360 76 500 4 3',18 197 4 559 057 5160 4 564 217

Aktiekapital 16 436 aktier e kvotverde 10 000 kronor

Eget kapital henf'rligt til modei1retagets aktieegare

Annat eget Summa eget
kapital kapitalhanfdrligt

ovrigt inklusive till moder-
tillskjutet erets ftiretagets

Aktiekapital kapital resultat aktidgare
Minoritets- Summa

intresse eget kapital

lngaende balans pe|l januari 2019
Arets resullat
Fdrandringar i redovisade varden
pe tillgAngar och skulder:

Omklassifisering av ersdttningsfond
Andrade redovisningsprinciper
Fdrandring pa grund av andrad skattesats

Summa va rdefti re n d ring a r
Transaklioner med egare:

Fdrandrad agarandel i intressef6retag
Utdelning till aktieagare

Summa transaktioner med aktie5gare
Utgaende balans per 31 december 2019

'164 360 76 500

-12 611

0

164 360 76 500 4 489 681

4 318 197
227 801

4 559 057
227 401

5 160
441

4 564 217
228 242

0

0

0

0

-49
.12 660

-12 611
0

-49
-12 660

163

163

'114

-12 497

16 343
-60 000
43 657

16 343
-60 000
41EZ

4 730 54',1

16 343
-60 000

-43 657

0 -12 6't'l

0

5 764 4 736 305

h

Aktiekapital 16 436 aktier 6 kvotviirde 10 000 kronor

0

0
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KONCERNENS
KASSAFLODESANALYS
(rk0 Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-0'l
2018-12-31

Den liipande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar fiir poster som inte inger i kassaflodet:

Avskrivningar
RealisationsvinsU-forlust
Nedskrivningar
Resultatandelar intressebolag
Aterforing av nedskrivningar
Forandring av avsattningar

Betald inkomstskatt

Kassaflode fran den l6pande verksamheten fiire ftirandringar av
rOrelsekapital

Kassafltide fran f6rindringar i rdrelsekapital
Minskning(+)/okning(-) av varulager
IVlinskning(+)/okning(, av kundfordringar
Minskning(+)/okning(-) av ovriga kortfristiga fordringar
Minskning(-)/okning(t) leverantorsskulder
Minskning(-)/okning(+) av ovriga kortfristiga skulder

Kassafl6de frin den 16pande verksamheten

lnvesteringsverksamheten
Forsaljning av dotterforetag
Forvarv av immateriella anldggningstillgAngar
Fcirsiljning av immateriella anleggningstillgangar
Ftjrvdrv av materiella anleggningstillgingar
Forsaljning av materiella anlaggningstillgAngar
Forvdrv av intresseforetag
lnvesleringar i ovriga finansiella anlaggningstillgangar
Uttag ur intressebolag
SAlda intressebolag
KassatlOde frin investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lAn

Amortering av leasingskuld
Amortering av lan
Utdelning till tigare

Kassafl6de fren finansieringsve.ksamheten

Arets kassafltide
Likvida medel vid arets btirjan

284 684 346 801

550 845
11 794

106 943
-24 312
-21 375
44 932

135 577

51 7 693
-36 334

3 799
-14 982
-3 253
-4 745
2 469

1 089 088 811 448

-8 237
22 804
3 441

-18 127
271 624

-28 540
-8 166

-120 303
63 742
73 670

1 360 593 791 851

0
-20 012

0
-7',tg 256
113 170
-79 387

-478 649
0

I 311

0
-16 124

0
-627 462

I 925
-7 9'14

-33 737

0
-1 '173 823 -675 312

510 675
-23 351

-155 678
-60 000

0
-37 598
-38 947
-30 000

271 646 -106 545

458 416
25 398

9 994
15 404

D

Likvida medel vid arets slut 483 814 25 398

Umee KommunfOretag AB
556051-9562
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MODERFORETAGETS
RESULTATRAKNING
(rk0

Not 2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

R6relsens inteKer
Nettoomsettning

Ovriga rorelseintakter

ROrelsens kostnader
Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anleggningstillgengar
6vriga rdrelsekostnader

ROrelseresultat

Resultat fran finansiella poster
Resultat fr6n andelar i koncernforetag

Resultat frAn andelar i intresseforetag och gemensamt styrda foretag

Ovriga riinteintdkter och liknande intakter

Rantekostnader och liknande kostnader

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
F6randring 6veravskrivningar

ErhSllet koncernbidrag
Lamnat koncernbidrag

Resultat fiire skatt
Skatt p6 Arets resultat

5,6

7

10

44 225

127 666

32 388

110 221

I
I

-142 868

-13 924

17',t 891

-19 639
0

142 609

-128 771

-12 137

-11 323
187

11

12

13

15

-4 540

0

I 31'l

129 452

-'135 430

-9 435

0

0

1 53 862

-157 631

-1 207

-17 050

48 1',t 5
-20 500

-'t3 204

-27 135

80 049
-39 613

'16

I 358

-729

97

204

ARETS RESULTAT I629 301

>
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MODERFORETAGETS
BALANSRAKN!NG Not 2019-12-31 2018-12-31

(rk0

TILLGANGAR

An lagg n ingstlllga n g a r

Materiella anlaggningstillgingar
Byggnader och mark
Maskiner, andra tekniska anlaggningar och inventarier

lnventarier, verktyg och installationer

PAgSende nyanlAggningar och fijrskott avseende materiella
anlaggningstillgangar

Finansiella anlaggningstillgangar
Andelar i koncernforetag
Fordringar hos koncernftiretag
Andelar i intressefbretag och joint ventures
Fordringar hos intresseforetag och joint ventures
Andra langfristiga virdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordan
Andra langrfristiga fordringar

Summa a n lagg n ingstillge ngar

Omsaftn ingstillgan gar

Varulager

Kortf ristiga fordrin gar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernfijretag
Ovriga fordringar
Ftirutbetalda kostnader och upplupna intekter

Kortf ristiga placeringar
Ovriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsift ningstillgangar

17

JI

0
243'185

1't8 447
61 073

0

4 78424 0

25
26
27

29
30
JI

243 18s

484 386
6 549 999

1 57 063
7 574

305
0

5 000

184 304

484 386
6 286 137

't13 392
206
713

5 000

7 204 327

7 447 512

4 305

494
48 402

3 582
18 961

6 967 609

7 151 913

4 500

106
80 067
10 050
51 442

7',1 439 141 665

459 589

535 333 0 '146 165

0 0

0

0

0

I

SUMMA TILLGANGAR 7 982 845 7 298 078
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MODERFORETAGETS
BALANSRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Frilt eget kapital
Balanserad vinst eller fdrlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reseryer
Ack overavskrivningar

Langfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernftjretag
Andra langfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skulder till koncernfdretag
Aktuella skatteskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

Not 20'19-'12-31 20't8-12-31

164 360
5 300

164 360
s 300

169 560

375 035
8 629

169 660

434 734
301

34

383 654

553 324

44 185

6 909 380
129 189

0

27 135

6 441 032
115 179

1081
7 038 569

1 807
289 772

1 120
50 041

4 027

6 s57 292

41 119
39 874

1 022
5 284

21 657

346 767 108 956

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 982 845 0 7 298 078

1,

(r!r)

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 6 436 aktier)
Reservfond

435 035

604 695
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MODERFORETAGETS RAPPORT OVER
FORANDRING I EGET KAPITAL
(rk0

Bundet eget kapital Fritt egel kapital

Uppskriv-
Aktie- nings
kapital fond

Reserv-
fond

Overkurs-
fond

Balanserad
vinst eller

fdrlust

Fond fdr
verkligt

verde

Summa
Arets eget

resultat kapital

lngaende balans per l ianuari 2018

Disposition av fairegaende ers resultat

Arets resultat

Transaktioner med agare:

Utdelning till agare

Summa transaktioner med aktieagare

Utgeende balans per 31 december 2017

lngaende balans per l januari 2019

Disposition av fdreg6ende 5rs resultat

Arets resultat

Transaktioner med agare:

Utdelning tjll 6gare

Summa transaktioner med aktieagare

Utgaende balans per 31 december 2018

252860 211874 634 394

211 874 -211874 0

301 301

164 360

0

0 5 300

0 0

-30 000 -30 000

0

0

0

0

0 0

164 360

Aktiekapital 16 436 aktier d kvotvdrde 10 000 kronor

0 5 300 0 o 464 734 301 634 695

Fritt egel kapital

Aktiq
kapital

Uppskriv-
nings
fond

Overkurs-
fond

Reserv-
fond

Balanserad
vinst eller

forlust

Summa
Arets eget

resultat kapital

164 360

0

0 5 300

0 0

0

0

0

0

434 734

30'l

8 629

604 69s

0

8 629

301

-301

-60 000

-60 000

-60 000

0 -60 000

164 360 0 5 300 0 0 383 654 0 553 324

I.

Fond fair
verkligt

vdrde

Aktiekapital 16 436 aktier a kvotverde 10 000 kronor.
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MODERFORETAGETS
KASSAFLODESANALYS
(Tkr)

Den ltipande verksamheten
Resultat efter flnansiella poster
Justeringar ftir poster som inte ingar i kassaflddet:

Avskrivningar och nedskrivningar
Aterforing nedskrivningar
Utdelning fran intresse- och koncernbolag
Realisationsresultat
Betald inkomstskatt

Kassafltide frin den liipande verksamheten fOre

f6randringar av rdrelsekapital

lnvesteringsverksamheten
Forsaljning av dotterforetag
Fdrsal.ining intresseforetag
Utdelning frAn intresseforetag
Ftirviirv av materiella anlaggningstillgiingar
Forsdljning av materiella anldggningstillgAngar
lnvesteringar i ovriga finansiella anlaggningstillgangar
lilinskning av ovriga finansiella anldggningstill96ngar
Kassaflode fran investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Erhallet koncernbidrag
Utbetalt koncernbidrag
Utbetald utdelning
Amortering av lan
Nyupptagna lAn

Kassaf l6de fran finansieringsverksamheten

Arets kassafl6de
Likvida medel vid irets b6rjan

Likvida medel vid arets slut

Not
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

'lo19 6

-1 206

0
0

-5 762
-134

-13 204

11 323
-3 253

0
3 066
-338

12 537 -2 406

-4 500
10

-53 183
36 183

195
-224

17 918
-39 1 76
276 888

268 138

0
0
0

-194 259
121 940
-79 387

0

13 577

0
0
0

-34 226
0

-7 9',t4
107 424

-151 706

48 115
-20 500
-60 000

0
375 542

65 284

0
0

-30 000
-48 861

0
343 157 -78 861

459 589
0

0

0

35 459 589 0

'fi

Kassafl6de f rin fOrindringar i r6relsekapital
Minskning(+)/okning(-) av varulager
Minskning(+)/okning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/okning(-) av iivriga kortfristiga fordringar
Minskning(-)/okning(+) leveranttjrsskulder
Minskning(-)/okning(+) av dvriga kortfristiga skulder

Kassafltide frin den l6pande verksamheten
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NOTER

Not 1 AllmIn lnformation

Umee Kommunforetag AB med organisationsnummer 556605'l-9562 er ett aktiebolag registrerat i Sverige med s5te i

Umea.

Umea Kommunftiretag AB ags i sin helhet av Ume6 kommun org.fi 212000-2627. Syftet med bolagets verksamhet ar

att utgdra moderbolag fdr Umea kommuns samtliga hetiigda bolag samt fdr bolag i vilka UmeS kommun beslutat inga

med legst 25 procents agande. Bolaget svarar fdr det operativa och administrativa egarstyrningen av dotterbolagen.

Not 2 Redovisningsprinciper och varderingsprinciper

Foretaget tillempar Arsredovisningslagen (1995:'1554) och Bokfdringsnemndens allmdnna rad BFNAR 2012:1
Arsredovisning och koncem redovisni ng ("K3").

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderforetaget Umee Kommunforetag AB och de foretag over vilka moderfiiretaget
direkt eller indirekt har bestemmande inflytande (dotterforetag). Bestdmmande inflytande innebar en rett att utforma ett
annat fdretags finansiella och operativa strategier i syfte att erhella ekonomiska fdrdelar. Vid bedomningen av om ett
bestemmande inflytande f6religger, ska hensyn tas till innehav av finansiella instrument som 5r potentiellt
rdstberattigade och som utan drirsmal kan utnyttjas eller konverteras till rostberattigade eget kapitalinstrument. Hensyn
ska ocksa tas till om fdretaget genom agent har mtijlighet att styra verksamheten. Bestammande inflytande foreligger i

normalfallet da moderfdretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer en 50 % av rOstema.

Ett dotterfdretags intakter och kostnader tas in i koncernredovisningen fran och med tidpunkten forforvSrvet till och med
den tidpunkt d6 moderforetaget inte lAngre har ett bestdmmande inflytande over dotterforetaget. Se avsnitt
RorelseforvArv nedan fdr redovisning av fdrverv och avyttring av dotterforetag.

Redovisningsprincipema for dotterfdretag overensstemmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och foduster hanfdrliga till koncemintema fansaktioner har
eliminerats vid upprettandet av koncernredovisningen.

Minoitetsintresse
Koncernens resultat och komponenter i eget kapital er hanfodigt tjll moderfdretagets egare och minoritetsintresse.
Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i koncernbalansrakningen och i direkt anslutning till posten Arets
resultat i koncernresultatriikningen. Om koncemmassigt eget kapital avseende dotterforetaget ar negativl, redovisas
minoritetsintresset i dotterfdretaget som en fordran pa minoriteten, en negativ posl inom eget kapital, endast om
minoriteten har en bindande fdrpliktelse att tdcka kapitalunderskottet och harformaga att fullg6ra fdrpliktelsen.

Rdrelseftirvarv
R0relsefdrvarv redovisas enligt forvervsmetoden

K6peskillingen ftir rdrelseforvarvet varderas till verkligt varde vid ftirvdrvstidpunkten, vilket beraknas som summan av de
verkliga vardena per f0rvarvstdpunkten for eriagda tillgangar, uppkomna eller overtagna skulder samt emitterade
egetkapitalinstrument och utgifter som ar direkt henfddiga till r6relsefdrvarvet. Exempel pe utgifter ar
transaktionskostnader. I kdpeskillingen inger villkorad kiipeskilling, fdrutsatt att det vid fdrvarvstidpunkten dr sannolikt att
kdpeskillingen kommer attjusteras vid en senare tidpunkt och att beloppet kan uppskattas pa ett tillforlitligt satl
Anskaffningsverdet for den fdrvdrvade enheten justeras pa balansdagen och nAr den sluuiga kaipeskillingen faststalls,
dock ej senare en ett er efter forvarvs dpunkten.

T
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De identifierbara fdrvarvade tillgangarna och overtagna skuldema redovjsas till verkligt verde per lorvervstidpunkten
med fOljande undantag:
. pensionsfiirpliktelser faststells enligt K3 kapilel2S Ersetningar ti anst^llda,
. uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skafteskulder faststalls enligt K3 kapitel29 lnkomstskafter,
. skulder for aktierelaterade ersettningar faststalls enligt K3 kapilal26 Aktierelaterade ersdttningar,
. immateriella ti1196ngar utan aktiv marknad, samt
. ansvarsfdrbindelser vilka varderas enliglK3 kapitel 21 Avsdttningar, ansvarsfairbindelser och eventualtjllgangar.

En avsdttning som avser utgifter for omstrukturering av den forvdrvade enhetens verksamhet ing6r i forvarvsanalysen
endasl i den utstrdckning som den forvervade enheten redan fiire forvervstidpunkten uppfyller villkoren for att fe
redovisa en avsdttning.

Vardeing av minoitetens andel av ti gengar och skulder vid foNeNstidpun4en
Vid forverv av fane en samuiga andelar av den fdrviirvade enheten Hggs vardet av minoritetens andel till
anskatfningsvardet. N,linoritetens andel av den fdrvarvade enhetens tillgangar och skulder, inklusive goodwill eller
negativ goodwill vArderas till verkligt verde.

Goodwill och negativ goodwill
Vid rorelseforvarv der summan av kopeskillingen, verkligt verde pe minoritetens andelar och verkligt varde vid
forvarvstdpunkten pA tidigare aktieinnehav dverstiger verkligt verde vid foNarvstidpunkten pA identifierbara forvArvade
nettotjlbangar redovisas skillnaden som goodwill i koncembalansrakningen. Om skillnaden ar negativ, ska vardet pe
identifierbara tillgengar och skulder omprdvas. Negativ goodwill som motsvarar forv6ntade framtida forluster intaktsftirs i

takt med att forlusterna uppkommer. Negativ goodwill som motsvarar verkligt verde pe icke monetdra tillgengar
uppltises i resultatrakningen under til196ngamas kvarvarande vagda genomsnittliga nyttjandeperiod. Den del av negativ
goodwill som 6verstiger de identifierbara icke-monetera tillgangamas verkliga varde redovisas direkt i resultatrakningen.
Se even avsnitt Goodwill nedan.

FArAndringar i innehavet
F6rverv eller avyttring av andelar i f0retag som ar dotterfdretag sevel fdre som efter forandringen anses vara en
transaktion mellan dgare och effekten av transaktionen redovisas direkt i eget kapital.

Fairvervas ytterligare andelar i ett fdretag som inte ar dotterfdretag se att bestemmande inflylande uppkommer, anses de
ursprungliga andelarna i koncernredovisningen avyttrade. Den vinst eller fdrlust, bereknad som skillnaden mellan
verkligt varde och koncernmessigt redovisat verde, redovisas i koncernresultatrakningen.

Nar moderforetaget ftrrlorar bestammande inflytande dver ett dotterfdretag, anses samtliga andelar avyttrade och den
vinst eller fOrlust som uppster vid avyttringen redovisas i koncernresultatrakningen. Finns andelar kvar efter avytfingen,
redovisas de enligt kapitel 11 Finansiella instrument varderade utifran anskaffningsvardet, kapitel 14 lntresseforetag
eller kapitel 15 Joint Venture med det verkliga verdet vid fdrsaljningstidpunkten som anskaffningsvarde.

7
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Andelar i intressefiiretag
Ett intresseft retag ar ett foretag dAr koncernen utdvar ett betydande men inte bestammande inflytande, normalt omfattar

det fdretag ddr koncernen innehar 2O % - 50 % av rdsterna. Andelar i intresseforetag redovisas enligt

kapitatandelsmetoden.

Vid tilldmpning av kapitalandelsmetoden redovisas en investering i ett intresseforetaget inledningsvis till tillgangens

anskaffningsverde. Det redovisade vardet 6kas eller minskas darefter for att beakta koncernens andel av
intressefairetagets resultat efter fdrvarvstidpunkten. Erhallna utdelningar fren intressefdretaget minskar investeringens
redovisade varde. Det redovisade verdetjusteras Sven fdr att aterspegla andra f0randringar intressefdretagets eget
kapital.

Om koncernens andel i ett intressefdretags fdrluster uppgar till eller overstiger det redovisade vardet pA andelarna i

intresseforeiaget, minskas det redovisade vardet tills det redovisade vardet ar noll. Ytterligare forluster redovisas som

avsattning endast till den del egarfdretaget har en legal forpliktelse eller informell forpliktelse att tacka f6rlusterna eller
om egarfdretaget gjort utbetalningar ftir intressefdretagets rakning. Redovisar intresseforetaget kommande
rekenskapsar vinst ska egarforetaget redovisa sin andel av vinster fdrst ner dessa dverstjger andelen av de ftirluster
som inte har redovisats av egarfdretaget.

Andel i intresseforetagets resultat efter skatt redovisas som "Resultatfran andelar i intressefiiretag och joint ventures" i

koncemens resultatI akning.

F5rendingar i innehavet
F6rvarvas ytteriigare andelar i ett fdretag som s6val f6re som efter fdrv5rvet er intresseforetag, varderas de andelar som
agdes fore forvarvel inte om. Avyttras andelar i ett intressefdretag se att betydande inflytande inte langre fdreligger,
anses samUiga andelar som avyttrade och vinst ellerforlust vid avyttringen redovisas i koncemresultatakningen. Finns
andelar kvar efter avyttringen, redovisas de enligt kapitel 1 1 Finansiella insuument verderade utifran anskaffningsverdet.

lntikter
lntaker redovisas till det verkliga vardet av den ersettning som erhellits eller kommer att erh6llas, med avdrag f6r
mervardeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Koncernens intakter bestar i huvudsak av energilosningar, tillhandhellande av eln6t och energidistribution, bredband,
produktion och distribution av vatten samt avledning och rening av avloppsvatten inom Umee kommun, insamling av
hushallsavfall och grovavfall, tillhandhAllande och forvaltning av hyresbosteder och lokaler inom UmeS kommun samt
tillhandahdllande av kollektivtrafikldsningar anom Umea kommun.

Varufdrseljning
lntaher fran forseljning av varor redovisas nar varoma levererats och eganderatten har tiverforts till kunden, varmed
samtliga villkor nedan ar uppfyllda:
. Foretaget har dverfdrt de vasenUiga risker och fdrdelar som ar fdrknippade med varornas agande,
. fiiretaget inte Engre har nagot s6dant engagemang i den l6pande fdrvaltningen som vanligtvis fdrknippas med agande
och utovar heller inte nagon reell kontroll over de salda varorna,
. inkomsten kan bereknas pa ett tillfdrlitligt satl
. det ekonomiska fordelar som ar fairknippade med transaktjonen sannolikt kommer att tillfalla fdretaget, och
. de utglfter som uppkommit eller som fdrvantas uppkomma till foljd av transaktionen kan beraknas pe ett tillfdditligt sett.

x
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FArsaljning av tjenster

lntiikter fran fiirsaljning av !enster pa bpande rakning redovisas som intakt i den period arbetet utf6rs och material

levereras eller fdrbrukas.

lnUkter fren fOrsaljning av tjanster till fast pris redovisas med tiilempning av s.k. succesiv vinstavrekning. Det innebAr att

inGkter och kostnader redovisas i fdrhallande till uppdragets fardigstellandegrad p5 balansdagen.
FArdigstellandegraden faststalls genom en berakning av forhallandet mellan nedlagda uppdragsutgifter fdr utftirt arbete
pe balansdagen och bereknade totala uppdragsutgifter. En befarad fdrlust pa ett tjansteuppdrag redovisas omedelbart

som en kostnad. Nar utfallet av ett tjensteuppdrag inte kan beraknas pa ett tiltfdrliuigt satt sker intaktsredovisning endast

med belopp som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersatbs av bestallaren.

Uppdragsutgifter redovisas som kostnader i den period dd de uppkommer.

Utdelning och renteint1kter
Utdelningsint5kter redovisas nar Agarens rett att erhalla betalning har fastsullts

Ranteintakter redovisas ftirdelat over ldptiden med tillempning av effektivrantemetoden. Effektivrantan er den rdnta som
gtir att nuvardet av alla framtida in- och utbetalningar under rantebindningstiden blir lika med det redovisade vArdet av

fordran.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal er ett avtal enligt vilket de ekonomlska risker och fordelar som fdrknippas med agandet av en
tillgeng i alI vasentligt 6verf6rs fran leasegivaren till leasetagaren. ovriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal.

Koncemen som leasetagare
Tilbangar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anlaggningstil196ngar i koncernens balansrakning
till verklig vArde vid leasingperiodens bdrjan eller till nuvardet av minimileasingavgifterna om detta ar lagre. Den skuld
som leasetagaren har gentemot leasegivaren redovisas i balansrakningen under rubrikema 0vrlga ldngfristiga skulder
respektive Ovriga kortfristjga skulder. Leasingbetatningama fOrdelas mellan ranta och amorlering av skulden. Renhn
fordelas over leasingperioden se att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast rdntesats
pe den under respektive period redovisade skulden. Rentekostnader redovisas direkt i resultatrakningen om de inte ar
direkt henfiidiga till anskaffning av en tilbeng som med nodvandighet tar betydande tid i ansprek att fardigstella fbr
avsedd anvAndning eller fdrsaljning, och aktiveringsprincipen tillampas.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsfors linjed over leasingperioden, sevida inte ett annat
systematiskt sett battre aterspeglar anvandarens ekonomiska nytta 6ver tiden.

Koncemen som leasegivare
Vid fairsta redovisningstilfellet redovisar leasegivaren ett finansiellt leasingkontrakt som en fordran i balansrakningen.
Det redovisade beloppet motsvarar nettoinvesteringen i leasingavtalet. Nettoinvesteringen motsvaras av
leasingobjektets verkliga verde da avtalet ingas inklusive eventuella direkta utgifter som uppstar till ldtjd av att avtalet
ing6s. Leasegivaren fdrdelar den finansiella intakten i ett finansiellt leasingavtal sa att en jemn fiinantning erhells i varje
period pe den nettoinvestering i eft finansiellt leasingavtal som fdretaget har.

Leasingintakter vid operationella leasingavtal intaktsfors linj5rt over leasingperioden, savida inte ett annat systematiskt
satt baftre aterspeglar hur de ekonomiska fdrdelar som hdnfdrs till objektet minskar dver tiden.

Utlandsk valuta
Moderforetagets redovisningsvaluta ar svenska kronor (SEK)

Omrekning av poster i utlandsk valuta
Vid varje balansdag raknas monetara poster i u andsk valuta om till balansdagens kurs. lcke-monetara poster, som
varderas till historiskt anskaffningsvdrde a en udandsk valuta, raknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i

rdrelseresultatet eller som finansiell post utifran den underliggande affarshandelsen, i den period de uppst6r, med

undantag fdr transaktioner som utgor sakring och som uppfyller villkoren fdr sakringsredovisning av kassafldden eller av
nettoinvesteringar.

L
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Laneutgifter
Laneutgifter avseende 16nat kapital som kan henfdras till inkop, konstruktion eller produktjon av en tillgeng som tar

betydande tid att fardigstella innan den kan anvandas eller saljs inreknas i tillgengens anskaffningsverde tills den

tidpunkt da fillgangen ar fardigstdlld fdr dess avsedda anvendning eller forseljning. 6vriga 16neutgifter redovisas i

resultatrekningen iden period de uppkommer.

Offentliga bidrag
lnkomster fren offentliga bidrag som inte arfdrenade med krav pa framtida prestatjon redovisas som intekt ner villkoren
for att fa bidraget uppfyllts och de ekonomiska fordelar som ar firrknippade med transaktionen sannolikt kommer att
tillfalla fairetaget samt inkomsten kan bereknas tillfdrlitligt. Offentliga bidrag har verderats till det verkliga vardet av den
tillgeng som foretaget fatt. lnkomster fran offentljga bidrag som ar fdrenade med krav pa framtjda prestation redovisas
som intakt nar prestationen utfiirs och de ekonomiska fairdelar som ar forknippade med transaktionen sannolikt kommer
att tillfalla foretaget och inkomsten kan bereknas tillforlitligt. Offentliga bidrag har varderats till det verkliga verdet av den
tilbeng som foretaget fatt .

Bidrag som mottagits fdre dess att villkoren for att redovisa det som intakt har uppfyllts, redovisas som skuld

Offentliga bidrag som henfdr sig till fdrverv av en anleggningstillgAng minskar tilbangens anskaffningsvArde

Avgiftsbestemda plane r och formensbestamda planer
Fdr avgiftsbestdmda planer betalar koncernen faststellda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
forpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resuhat belastas fdr kostnader i takt med att fdrmanema intjenas
vilket normalt Sammanfaller med tidpunkten fdr nar premier erlaggs.

F 6rm e n sb e stemd a pe n sio n spl a ner
Ftirmdnsbestamda pensioner ar andra planer en avgiftsbestemda pensionsplaner. Vissa av koncemens bolag har bildat
en pensionsstiftelse ftir att hantera koncernens formansbest:imda pensionsplaner. Den avsatning som redovisas avser
den del av pensionsfdrpliktelsen som inte tacks av pensionstiftelsens formdgenhet verderat till marknadsydrde.
Overstiger stiflelsens formogenhet forpliktelsen redovisas ingen tilbang.

lnkomstskatt€r
Skattekostnaden ugdrs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt bereknas pe det skattepliktiga resultatet fdr perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig fran det redovisade
resultatet i resultatrekningen de det harjusterats for ej skattepliktiga intakter och ej avdragsgilla kostnader samt fdr
intakter och kostnader som dr skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld
beraknas enligt de skattesatser som geller per balansdagen.

L

Ersettningar till anstallda
Erseftningar till anst6llda i form av loner, bonus, betald semester, betald sjuKr6nvaro m m samt pensioner redovisas i

takt med intjanandet. Betreffande pensioner och andra ersettningar efter avslutad ansEllning klassificeras dessa som
avgiftsbestdmda eller fdrmansbestdmda pensionsplaner. Detfinns inga 6vriga langfristiga ersattningar till anstellda.
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Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas pe temporera skillnader mellan det redovisade vardet pa tllgangar och skulder i de

finansiella rapportema och det skattemassiga verdet som anvands vid berAkning av skattepliktigt resultal. Uppskjuten

skatt redovisas enligt den s k balansrakningsmetoden. Uppskjulna skatteskulder redovisas fdr i princip alla skattepliktiga

temporara skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip fdr alla avdragsgilla temporara skillnader i den

omfattning det er sannolikt att beloppen kan utnyttjas motframtida skattepliktiga overskott. Uppskjutna skatteskulder och

skattefordringar redovisas inte om den temporara skillnaden er hanfdrlig till goodwill.

Uppskjuten skatteskuld redovisas ftir skattepliktiga temporera skillnader henforliga till investeringar i dotterforetag, utom

i de fall koncernen kan styra tidpunkten fdr aterftiring av de temporAra skillnadema och det inte ar uppenbart att den
temporera skillnaden kommer att eterfdras inom en aiverskedlig framtid.

Det redovisade vardet pa uppskjutna skattefordringar omprovas varje balansdag och reduceras till den del det inte

lAngre ar sannolikt att tillrackliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgangliga fdr att utnyttjas, helt eller delvis, mot
den uppskjutna skattefordran.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas da de hanfor sig till inkomstskatt som debiteras av samma
myndighet och de koncernen har f6r avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.

Aktuell och uppskjuten skatt fdr peioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intekt i resultatrakningen, ulom nar skatten er henfdrlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sAdana fall ska dven skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid
aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rtirelseforvarv, redovisas skatteeffekten i

forvarvskalkylen.

Materiella anleggningstillgangar
Materiella anleggningstilbangar redovisas till anskaffningsvdrde efter avdrag for ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvardet bestar av inkt pspriset, utgifter som dr direkt henfdrliga till forvdrvet fdr att bringa den pa plats och i

skick att anvdndas samt uppskattade utgifter for nedmontering och bortforsling av tillgAngen och aterstallande av plats
dar den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgangen eller redovisas som en separat tillgang, nar det er
sannolikt att framtida ekonomiska fordelar som ar fdrknippade med posten kommer att tillfalla koncemen och att
anskaffningsvardet f6r densamma kan metas pa ett tillforlitligt satl Alla 6vriga kostnader for reparationer och underhall
samt tillkommande utgifter redovisas i resultatrekningen i den period d6 de uppkommer.

De skillnaden ifdrbrukningen av en materiell anlaggningstillgangs betydande komponenter bedoms vara vasentlig,
delas tillgengen upp pA dessa komponenter.

Avskrivningar p6 materiella anlaggningstillgangar kostnadsfors sa att tillgdngens anskaffningsvarde, eventuellt minskat
med beraknat restvarde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjert dver dess bedomda nyttjandeperiod. Om en tillgeng
har delats upp pe olika komponenter skrivs respektive komponent av separat over dess nWandeperiod. Avskrivning
pabdrjas ar den materiella anleggningstillgangen kan tas i bruk. Materiella anlaggningstillgangars nyttjandeperioder
uppskattas till:

Vrrderingen av uppskjuten skatt baseras pa hur foretaget, per balansdagen, forventar sig att atervinna det redovisade
verdet ftir motsvarande tillgang eller reglera det redovisade verdet fdr motsvarande skuld. Uppskjulen skatt bereknas
baserat pA de skattesatser och skattereglersom har beslutats fiire balansdagen.
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Byggnader:
Stomme,grund, stomkompletteringarlnnevaggar, balkongplatt
Varme, sanitet
EI

Fasad
Fonster, d6rrar
KOksinredning, garderobsinredning
Yttertak
Ventilation
Transport
Styr- och iivervakning
Restposl
Markanleggning

Maskiner och andra tekniska anleggningar:
VattenkraftuerkanlAggning
Vindkraftuerk
Vermeproduktionsanlaggning
Kylproduktionsanlaggning
Natanleggningar/Anleggningar fdr eldistibution

lnventarier
Dataulrustning

60-80 er
40 et
30-40 ar
40-80 er
40 At
40 et
40-50 6r
30 ar
40 ar
10-20 at
50 6r
20-40 Ar

25 A(
10-20 Ar
7-30 5r
10-20 Ar
10-40 ar
5-10 ar
3-5 6r

Nyttjandeperioden for mark dr obegransad och darf6r skrivs mark inte av

Bedomda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprtivas om det finns indikationer pa att Idrvantad f6rbrukning
har forendrats vesenuigt jamfort med uppskattningen vid foregaende balansdag. De fdretaget endrar beddmning av
nyttjandeperioder, omprovas aven tillgAngens eventuella restverde. Effeklen av dessa andringar redovisas framatriktat.

Bofttag ande fren bal an srekninge n
Det redovisade vardet for en materiell anleggningstillgang tas bo( fran balansrekningen vid uuangering eller avyttring,
eller ner inte negra framtida ekonomiska fdrdelar ventas fran anvAndning eller utrangering/avyttring av tillgangen eller
komponenten. Den vinst eller forlust som uppkommer nar en materiell anlaggningstillgang eller en komponent las borl
fr6n balansrakningen er skillnaden mellan vad som eventuellt erhdlls, efter avdrag fdr direkta f6rsaljningskostnader, och
tillgangbns redovisade vdrde. Den realisationsvinst eller realisationsforlust som uppkommer ner en materiell
anleggningstillgang eller en komponent tas bort fran balansriikningen redovisas i resultatrekningen som en tivrig
rorelseintekt eller dvrig rairelsekostnad.

lmmateriella tillgengar
Anskaffning genom separuta foNerv
lmmateriella tillgengar som firrvervats separat redovisas till anskaffningsverde med avdrag ftir ackumulerade
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjart 6ver tillgengens uppskattade
nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 5-7 ar. Beddmda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprovas om det
finns en indikation pa att dessa har forendrats jemfort med uppskattningen vid ftiregaende balansdag. Effekten av
eventuella andringar i uppskattningar och bed6mningar redovisas frametriktat. Avskrivning pebdrjas nar til196ngen kan
anvandas.

Anskaffning som en del av ett r1relsef1Nerv
lmmateriella tillgangar som fdrvdrvats i ett fdretagsforverv identifieras och redovisas separat fran goodwill nar de
uppfyller definitionen av en immateriell tillgang och deras verkliga verden kan bereknas pa et tillforlitligt satt.
Anskaffningsvdrdet ft r sadana immateriella tillgengar utgtirs av deras verkliga varde vid fdrvdrvstidpunkten.
Programvaror skrivs av 6ver den forventade nyttjandeperioden vilken uppg6r till 5-7 6r.

Efter det fdrsta redovisningstilffallet redovisas immateriella tillgengar f6rvarvade i ett rdrelsefdrvarv till anskaffningsverde
med avdrag ftir ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumuterade nedskrivningar pa samma satt som separat
forvarvade immateriella tillgangar.

,
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Anskaffning genom intem upparbetning
Koncernen tillampar aktiveringsmodellen vilket innebdr att arbetet med att ta fram en internt upparbetad immateriell

anleggningstillgAng delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som herrdr fran koncernens

forskningsfas redovisas som kostnad ner de uppkommer. Samtliga utgifter fitr utveckling av lT system redovisas som

en tillg6ng om samtliga failjande villkor ar uppfyllda:
. det ar tekniskt mdiligt att fdrdigstdlla den immateriella anldggningstillg6ngen sa att den kan anvandas eller saljas,
. fdretaget avsikt er att fardigstalla den immateriella anlaggningstillgangen och att anvenda eller salja den,
. det finns forutsaftningar fdr att anvanda eller selja den immateriella anleggningstilbengen,
. det ar sannolikt att den immateriella anlaggningstillgangen kommer att generera framtida ekonomiska fairdelar,
. det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser for att fullfolja utuecklingen och fdr att
anvenda eller salja den immateriella anlaggningstilbangen, och
. de utgifter som ar henfdrliga till den immateriella anleggningstillgangen under dess utveckling kan bereknas tillliirliUigt.

Efter fOrsta redovisningstilffallet redovisas internt upparbetade immateriella anlaggningstillgAngar till anskaffningsverde
efter avdrag for ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning paborjas nar
tillgengen kan anvdndas.

Bofttag an de fra n b al an srekn ing e n
En immateriell anleggningstillgeng tas bort fran balansrakningen vid utIangering eller avyttring eller nar inte n6gra
framtida ekonomiska fdrdelar vantas fran anvandning eller utrangering/avyttring av tilbangen. Den vinst eller fijdust som
uppkommer ner en immateriell anlaggningstillgang tas bort fren balansrakningen ar skillnaden mellan vad som
eventuellt erhAlls, efter avdrag fdr direkta forsaljningskostnader, och tillg6ngens redovisade varde. Detta redovisas i

resullatrakningen som en 6vrig r6relseintakt eller ovrig rtirelsekostnad.

Elcertifikat, utslappsratter och ursprungsgarantier
Elcertifikat verderas till verkligt verde vid produktionstilfallet. UtslAppsrater och ursprungsgarantier varderas till verkligt
varde i de fall fdrseljningskontrakt finns annars till anskaffningsverde. Dessa tillgangar utgor immateriella refigheter och
5r att jdmstalla med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska anvendas fdr att reglera den skuld som
uppkommer genom fdrbrukning eller forsdljning. Elcertifikat, utslappsretter och ursprungsgarantier som utgor kortfristjga
innehav ingar i posten "6vriga fordringa/'och verderas enligt ldgsta verdets princip i de fall inte fdrsaljningskontrakt
finns. Langfristiga innehav redovisas under rubriken "lmmateriella anlaggningstillgAngar" och varderas till
anskaffningsvarde eller verkligt varde om forseljningskontrakt finns med avdrag fdr ackumuterade nedskrivningar.

Nedskrivningar av materiella anleggningstillgengar och immateriella tillgangar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncemen de redovisade vardena for materiella anleggningstllgangar och immateriella
tillgengar fdr att fasts6lla om det finns nagon indikation pa att dessa Ulbangar har minskat i vArde. Om se ar fallet,
bereknas tillgAngens atervinningsvarde for att kunna faststalla vardet av en eventuell nedskrivning. Dar det inte ar
mt jligt att berakna etervinningsvardet for en enskild tillgeng, beraknar koncemen etervinningsvardet fdr den
kassagenererande enhet till vilken tillgengen hor.

Atervinningsvardet 5r det hdgsta av verkligt varde med avdrag for forseljningskostnader och nyttjandevardet. Verkligt
varde med avdrag fdr fdrsaljningskostnader ar det pris som koncemen beraknar kunna erhella vid en fdrseljning mellan
kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomfors, med avdrag for
sedana kostnader som ar direkt henforliga till fdrsaljningen. Vid berakning av nyttjandeverde diskonteras uppskattat
framtida kassaflode till nuverde med en diskonteringsrenta fore skatt som aterspeglar aktuell marknadsbeddmning av
pengars tidsvarde och de risker som fdrknippas med tillgangen. F0r att berakna de framtida kassaflodena har
koncernen anvant budget for de kommande fem aren.

Om alervinningsvardet fOr en tillgeng (eller kassagenererande enhet) faststalls till ett lagre verde en del redovisade
vardet, skrivs det redovisade verdet pa tillgangen (eller den kassagenererande enheten) ned till etervinningsverdet. En
nedskrivning haromedelbart kostnadsfOras i resultafakningen.

Vid varje balansdag gOr koncernen en bedomning om den tjdigare nedskrivningen inte langre ar motiverad. Om sa er
fallet eterftirs nedskrivningen delvis eller helt. Da en nedskrivning aterfdrs, tikar tillgangens (den kassagenererande
enhetens) redovisade varde. Det redovisade verdet efter aterforing av nedskrivning far inte overskrida det redovisade
varde som skulle faststAlfts om ingen nedskrivning gjorts av tillgangen (den kassagenererande enheten) under tidigare
dr. En 6terfciring av en nedskrivning redovisas direkt i resultatrekningen.

-)
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En finansiell tillgang eller finansiell skuld redovisas a balansrakningen nAr koncernen blir part till insuumentets
aytalsenliga villkor. En finansiell illlgang bokas bort fran balansrakningen ndr den avtalsenliga ratten tjll kassaflddet fren
tillgangen upphor, regleras eller ndr koncernen f6rlorar kontrollen over den. En llnansiell skuld, eller del av finansiell
skuld, bokas bort fran balansrakningen nar den avtalade forpliktelsen fullgors eller pa annat sett upphor.

Vid det forsta redovisningstillfellet verderas omsattningstillgengar och kortfristiga skulder till anskaffningsverde.
Liingfristiga fordringar samt langfristiga skulder varderas vid det forsta redovisningstillfdllet till upplupet
anskaffningsvdrde. Laneutgifter periodiseras som en del i lanets rAntekostnad enligt effektivrantemetoden (se nedan)

Vid vardering efter det fdrsta redovisningstillfallet verderas omsdttningstillgengar enligt 169sta vardets princip, dvs. det
lagsta av anskaffningsvardet och nettofdrsal.iningsverdet pe balansdagen. Kortfristiga skulder varderas till nominellt
belopp.

U p p I u p e t ans kaffn ing sv erde
Med upplupet anskaffningsverde avses det belopp till vilket tilbangen eller skulden initialt redovisades med avdrag for
amorteringar, tillagg eller avdrag ftir ackumulerad periodisering enligt effektivrentemetoden av den initiala skillnaden
mellan erhelleubetalat belopp och belopp att betala/erhAlla pe fdrfallodagen samt med avdrag fdr nedskrivningar.

Effektivr5ntan er den ranta som vid en diskontering av samtliga lramtida fdrvantade kassafltiden 6ver den ,orv6ntade
loptjden resulterar i det initialt redovisade vairdet fdr den finansiella tillgangen eller den finansiella skulden.

Derivatinstrument
Koncemen anvander valuta-, rante- och elterminer som derivatinstrument for att sakra risker. Derivat varderas till lagsta
vardets princip, forutom nar sakringsredovisning tjllampas.

Sakringsredovisning tillempas ftir derivatinstrument som ingar i ett dokumenterat sakringssamband. Ftir att
sakringsredovisning ska kunna tjllempas krevs att det finns en entydig koppling mellan sakringsinstrumentet och den
sakrade posten. Det kravs ocksa att sdkringen effektiyt skyddar den risk som er avsedd att sakras, att effektiviteten
l6pande kan visas vara tilkackligt h6g genom effektivitetsmetningar och att sakringsdokumentation har upprattats.
Bedtimningen om huruvida sekringsredovisning ska tillempas gdrs vid ingangen av sakringsrelationen. Redovisning av
vArdefdrandringen beror p6 vilken typ av sekring som ingafts. Forluster hanforliga till den sakrade risken redovisas inte
sA lange som sakringsfdrhallandet bestar.

Sakringsredovisningen upphtir nar sdkringsinstrumentet forfaller, seljs, avvecklas eller loses in samt ner sakringen inte
langre uppfyller villkoren fdr sakringsredovisning.

Nedskrivning ar av tin an siella anl eggningstilb eng ar
Vid varje balansdag utverderar koncernen om det finns indikationer p6 att en eller flera finansiella anlaggningstillgangar
minskat i varde. Exempel pa sadana indikatjoner er betydande finansiella sverigheter hos lSniagaren, avtalsbrott eller att
det er sannolikt att lantagaren kommer att ga i konkurs.

For finansiella anleggningstillgengar som varderas tjll upplupet anskaffningsvarde bereknas nedskrivningen som
skillnaden mellan tillgAngens redovisade varde och nuvardet av fdretagsledningens basta uppskattning av framtida
kassafldden. Diskontering sker med en ranta som motsvarar tillgangens ursprungliga effektivrenta. Fdr tillgangar med
r0rlig ranta anvands den p6 balansdagen aktuella rentan.

Fdr finansiella anlaggningstilbengar som inte verderas tjll upplupet anskaffningsverde bereknas nedskrivningen som
skillnaden mellan tillgingens redovisade varde och det hdgsta av verkligt varde med avdrag for fdrsdljningskostnader
och nuverdet av foretagsledningens basta uppskattning av de framtida kassaflddena tillgangen fdrvantas ge.

Varulager
Varulager verderas till det lAgsta av anskaffningsvardet och nettoforsdljningsvardet pa balansdagen. Anskaffningsverdet
beraknas genom tillampning av f6rst- in-fdrst-ul-metoden (FIFU). NettofdrsAljningsvarde ar forsaljningsvardet efter
avdrag for bereknade kostnader som direkt kan henforas till forseljningstransaktionen.

t

Finansiella instrument
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Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos andra banker an koncemkontot hos Umea
kommuns internbank. Fdr att klassitlceras som likvida medel far loptiden inte dverskrida tre manader fran tdpunkten fdr
fdrvarvet.

Avsettningar
Avsettningar redovisas nAr koncernen har en befintlig ftirpliktelse (legal eller informell) som en fdljd av en intraffad
handelse, det er sannolikt att ett utflode av resurcer kommer att krevas f6r att reglera forpliktelsen och en tillfairlitlig
uppskaftning av beloppet kan gdras.

En avsattning omprdvas varje balansdag och justeras sa att den aterspeglar den bdsta uppskattningen av det belopp
som kravs fiir att reglera den befintliga fdrpliktelsen pa balansdagen, med hansyn tagen till risker och osakerheter
forknippade med forpliktelsen. Ner en avsaftning bereknas genom att uppskatta de utbetalningar som fdrvantas krdvas
for att reglera forpliktelsen, motsvarar det redovisade vardet nuverdet av dessa utbetalningar.

Der en del av eller hela det belopp som krdvs fdr att reglera en avsiittning ftirventas bli ersatt av en tredje part, ska
gottgdrelsen sarredovisas som en tillgang i koncernbalansrekningen ndr det ar s6 gott som sekert att den kommer att
erhallas om ftiretaget reglerar ftirpliktelsen och beloppet kan beraknas tiltfdditligt.

Omstruktureingsreseru

En avsaftning fdr omstrukturering av verksamhet redovisas de fdretaget mAste fullfdlja omstruktureringen till fOl.id av en
legal eller informell fdrpliktelse. En informell fdrpliktelse ftireligger nar foretaget har en faststelld och utforlig
omstruktureringsplan och de som berdrs har en vdlgrundad uppfattning om att omstruktureringen kommer att
genomfdras.

Ansvarsfdrbindelser
En ansvarsftirbindelse ar en mdjlig forpliktelse till fol.id av intreffade h6ndelser och vars fdrekomst endast kommer att
bekraflas av att en eller flera osakra framtida hindelser, som inte helt ligger inom fdretagets kontloll, intreffar eller
uteblir, eller en befinuig foQliktelse tjll foljd av intraffade handelser, men som inte redovisas som skuld eller avsattning
eftersom det inte ar sannolikt att ett utfldde av resurser kommer att kravas ftir att reglera forpliktelsen eller forpliktelsens
storlek inte kan bereknas med tillrAcklig tilforlitlighet. Ansvarsforbindelser redovisas inom linjen i balansrakningen.

Eventualtillgangar
En eventualtillgeng ar en m6jlig tilbang tll fdljd av intraffade handelser och vars forekomst endasl kommer att bekraftas
av att en eller flera osekra framtida hAndelser, som inte helt ligger inom foretagets kontroll, inbaffar eller uteblir. En
eventualtilbeng redovisas inte som en til196ng i balansrakningen.

Kassaflddesanalys
Kassaflodesanalysen visar koncernens fairdndringar av fdretagets likvida medel under rekenskapsaret.
Kassaflodesanalysen har upprattats enligt den indirekta metoden . Det redovisade kassaflodet omfattar endast
transaktioner som medfdrt in- och utbetalningar.

t

Fotlustkontrakt

En avsettning fiir f0rlustkontrakt redovisas da de oundvikliga utgiftema fdr att uppfylla kontraktet overstiger de
forvantade ekonomiska fordelarna.
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Redovisningsprinciper f6r moderforetaget

Skillnaderna mellan moderfdretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan

lntakter
lntdkter fran fdrseljning av tjainster till fast pris redovisas i moderfdretaget med tillempning av den s.k.
fdrdigsullandemetoden. Det innebar att moderfdretaget intdktsredovisar ett uppdrag nar det ar vesentligen fullgjort.
Fram till vinstavrakningen redovisas nedlagda utgifter for uppdraget som til196ng och fakturerade belopp som skuld. Ar
det sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att dverstiga den totala uppdragsinkomsten fran ett uppdrag,
redovisas den befarade fdrlusten som en kostnad oavsett om uppdraget har peborjats eller inte.

Dofteioretag
Andelar i dotterfiiretag redovisas till anskaffnlngsvarde. Utdelning fran dotterfdretag redovisas som inEkt nAr rAtten att
fa utdelning bedtims som seker och kan beraknas pe ett tillfdrliUid satt.

Andelar i intressefAretag och joint ventures
Andelar i intressefairetag och joint ventures redovisas till anskaffningsvarde efter avdrag fdr eventuella nedskrivningar
Utdelning fran andelar i intressefdretag och joint ventures redovisas som intekt i resultatrakningen.

Skatter
I moderforetaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas
daremot obeskattade reserver upp pa uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

M ate ri e ll a an I egg n i n g stillg An g ar
Materiella anlaggningstillg6ngar som er av mindre varde eller kan antas ha en ekonomisk livslangd pa hogst tre ar
redovisas som kostnad vid det forsta redovisningstil[allet forutsatt att foretaget kan gOra motsvarande avdrag enligt
lnkomstskattelagen.

Bereknade utgifter for nedmontering, bortforsling eller atersEllande av plats raknas inte in i anskaffningsverdet for en

materiell anlaggningstillgAng. Dessa redovisas som en avsatning da kriteriema ftir defta er uppfyllda.

Leasing
I moderftiretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna for operationell leasing

x

Roncembidrag
Erhallna och ldmnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition iresultatrakningen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas enligt anskaffningsvardemetoden.

Leneutgifter
LAneutgifter redovisas i resultatrakningen iden period de uppkommer.
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Not 3 Viktiga uppskaftningar och bed6mningar

Viktiga klillor till osekerhet i uppskattningar
Nedan redogors fdr de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga kallor till osikerhet i uppskattningar per

balansdagen, som innebar en betydande risk for vesentliga justeringar i redovisade vArden for tillgAngar och skulder
under nasta rakenskapsar.

Elnatsverksamhet
I koncemen finns elnabverksamhet som regleras av fdreskrifter fran Energimarksnadsinspektionen. Det ftireligger dock
en osakerhet kring gransen for tjlleha avgifter som elnatverksamheten fer ta ut av sina kunder. Under kommande er kan
det derfor uppkomma en aterbetalningsskyldighevreducerade intakter.

Nyttiandeperiod immateriella och materiella anlaggningstillgangar
Koncernen fasEtAller bed6md nyttjandeperiod och darmed sammanhAngande avskrivning ftir koncernens immateriella
och materiella anlAggningstillgangar. Dessa uppskattningar baseras pe historisk kunskap om motsvarande tillgangars
nWandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedomda restverden prdvas varje balansdag och justeras vid behov. Redovisade
verden for respektive balansdag for immateriella och materiella anldggningstillgangar, se Not 17-2'1.

Viktiga bed'mning vid tillempning av koncernens redovisningsprinciper
I fdljande avsnitt beskrivs de viktigaste bedomningar, fdrutom de som innefattar uppskattningar (se ovan), som
ftiretagsledningen har gjo( vid tillempningen av koncernens redovisningsprinciper och som har den mest betydande
effekten pA de redovisade beloppen i de flnansiella rapportema.

Pratvning av nedskrivningsbehov ftir anlaggningstillgengar
Koncemen har betydande vdrden redovisade i balansrekningen avseende immateriella och materiella
anlaggningstilbangar. Dessa testas f6r nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i

koncernens Not 2 Redovisnings- och v,rderingsprinciper . Fiir dessa berakningar maste vissa uppskattningar gOras
avseende framtida kassafloden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav.

Leasing
Koncernen er bade leasetagare och leasegivare enligt avtal om leasing av tilbangar. Leasingavtalens innebord kraver
bedomning huruvida dessa er att beakta som finansiella respektive operationella. Koncernen har bedomt att de inte har
nagra finansiella leasingavtal i egenskap av leasegivare. I not 22 Leasingavtal beskrivs de tillgangar som innehas
genom finansiella leasingavtal i egenskap av leasetagare.

7,
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Not 4 Derivat och finansiella instrument

Koncernen innehar derivatkontrakt iform av ranteswappar, valutaterminer samt elterminer. Finansiella instrument
redovisas initialt till anskaffningsverde vilket motsvarar intrumentets verkliga varde med tilEgg fdr transaktionskostnader.
Det verkliga vardet fdr dessa derivat uppgar till ett totalt belopp om -40 225 C61 303) Tkr.

valutadsk
Koncernen iir producent, konsument och fdrsaljare av el och dermed direkt exponerade for framtida f6randringar i

elpriset samt darmed ocksa valutakursen (SEt(EUR). Fdrandingar i elpris och valutakursen far en dhekt effekt pa

koncernens kassafl6de och darmed aven resultatrekningen. Koncemen sakrar denna exponering genom att anvanda el-
och valutaterminer. Sakringsredovisning lil16mpas. Sekringen utgOr en s.k. kassaflddessakring.

Ren,erisk
Med renterisk avses risken att verkligt varde eller framtida kassafldden fluktuerar till f6ljd av endrade marknadsrantor.
Koncernen ar huvudsakligen exponerad fdr riinterisk genom dess lanefinansiering. Umea kommuns interbank skdter
koncernens finansiering i en skuldportfdlj. Skuldportfciljen bester av ett flertal lan som ldper med rodig rdnta. Fdr att ante

exponeras fdr en helt rdrlig renta och de negativa resultateffekter det inneber vid stigande marknadsrantor har
interbanken ingAtt ranteswappar. Rdnteswappar er standardiserade produkter med vilka man binder rentan. Genom
renteswappama betalar intembanken en fast renta och erheller Stibor 3M. Rdnterisken hanteras vidare genom att
avtalslangden p6 renteswapparna sprids pA olika ldptidsintervall. Darmer blir rdntesvengningarna mjukare och
ranterisken mindre. Koncernen peverkas ocksa av endrade marknadsrentor som en fdljd av de derivatinstrument som
innehas for att sdkra transaktionsexponeringen (se ovan).

Koncernens samtliga ranteswappar som innebar att rdrlig renta swappas till fast renia dr identifierade som
kassaflodessekringar, innebiirande sekring av koncemens kassaflode hanforligt till lan som l6per med rdrlig ranta
Renteswappar innebarande att fast renta swappas till 16rlig renta er identifierade som verkligt vardesakringar,
inneberande sekring av ranterisken i len som loper med fast rAnta.

Sekingsredovisning
Verkligt verde pe deival som Ar identifierade som sekingsinstrument

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Moderftiretaget
2019.12.31 20',t8-12-31

-357 0

0
0

0

0

0

-38 881
-1 203

-47 695
-13 251

Totalt 40 225 .61 303 0

.t

Valulaterminer
Kassafl0dessakring

Rdnteswappar
Kassaflodessekring

Elterminer

-141

0
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Not 5 Nettoomsattningens ftirdelning

32 (4s)

Moderftiretaget
2019 2018Nettooms,ttninq per verksamhetsqren

Koncernen
2019 2018

Energi, elnat, elhandel, optofiber
Vatten, avlopp och avfallshantering
Hyra av terminalanleggningar
Uthyming av bostader och lokaler
F6rsiiljning av administrativa tjenster
Parkeringsverksamhet
Teknikutveckling

1 286 990

76 856
1 044 361

4 495
90 714

2 080
3 383

1 338 219
347 239

74 641
984 11'1

86 754
1 420
2 559

0
0
0

39 360
4 865

0
0
0

0
0

0
27 699

4 689
0

0
0Fdrsaljning av dataprogram mm

Summa

Not 6 Uppgift om inkttp och fOrsalining inom samma koncern

2 842 25s 2 836 168

2018

44 225 32 388

Moderftiretaget
20't9

Koncernen
2019

lnkop
Fd rs ij ljn ing

Not 7 6vriga rairelseintakter

13,6%
7,3%

I koncemen ingar i posten iivriga rijrelseintakter driftbidrag 154 765 Tkr (155 556). I moderftiretaget inger i posten dvriga drelseintekter
driftbidrag till kolleKivtrafiken fran UmeA kommun med 112749Tkt (108 475) och dvriga offentliga bidrag 1 385 Tkr (1 734) samt reavinst
vid ftjrsaljning av fastigheten ldun 1 med 5 762 Tkr.

Not 8 Upplysning om ersiittning till revisorn

Koncernen
2019 2018

Moderfiiretaget
2019 2018

EY AB fiir 2019 och Deloitte AB fiir 2018
revisionsuppdrag
revisionsverksamhet utdver revisionsuppdrag
skateradgivning
6vriga tjenster

Lekmannarevisorer
revisionsuppdrag
revisionsverksamhet ut6ver revisionsuopdraq

412
43

296

618
0

5'19

138 0
0

24

569

33

76

550
0

518
00

Summa 1 623 1 344 694 577

Med revisionsuppdrag avses revisoms ersattning fdr den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av arsredovisningen
och koncemredovisningen och bokf6ringen, styrelsens och verkstellande direktijrens fdrvaltning samt arvode fdr revisionsredgivning som
lamnats i samband med revisionsuppdraget.

Revisionsverksamhet utdver revisionsuppdraget avser r6dgivning eller annat bitrede som foranleds av iakttagelser vid ett
granskningsuppdrag eller verksamhetsgranskningar utifr6n av lekmannarevisionens faststellds revisionsplan.

ovriga tjenster avser dvrjga konsultationer som inte kan placeras under Ovriga kategorier.

7

2018

12,0% 1,8%
7,0% 8,9%

3,60/0

9,1yo
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Not I Antal anstallda, 16ner, andra ersattningar och sociala kostnader

Medeltalet anstallda

2019 201a
Antal

anstillda antal man
Antal

anstellda
Varav

antal men

M o de rfti reta g et
Sverige 12 6 11 6

Totalt i moderftiretaget

Dotterftireta g

Umea EnergiAB
lnfrastruKur i Umea AB
UmeA Parkerings AB
AB Bostaden iUmee
Umea Vatten och Avfall AB
D6va Deponi och Avfallscenter AB
Kompetensspridning i Umee AB
Science Park i Umea AB
Vdsterbottens Museum AB

12

393
7

25
176
'155

66 11

I
2
1

61

291
5

13
1'16

106
5
0
1

'19

7

177
151

7

4
1

63

295
5

14
112
104

5

0
1

19

Totalt i dotterfitretag

Totalt i koncernen

a2a

840

556

562

Koncernen
2019-12-31

831

842

555

56'l

Moderfairetaget
20't9-12-31 201A-12-31

Fairdelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:

styrelseledamiiter
andra personer ifiiretagets ledning inkl. VD

Miin:
styrelseledam6ter
andra personer i fdretaqets ledninq inkl. VD

13
35
14

1

0

6
1

1

0

I
58
27

61

24

Totalt

Liiner, andra ersiittningar m m

'135 134 88

2019

Soc kostn (varav
pensions.
kostnader)

2018
Soc kostn

Lainer och (varav
andra pensions-
eFattningar kostnader)

L6ner och
and ra
ersefiningar

Moderftiretaget

Dotterfit retag

5 294
(2 033)

142 454
(27 653)

4 550
(1775)

154 729
(37 355)

Totalt i koncernen

Liiner och andra ersattningar
fairdelade mellan styrelse-
ledamtiter och anstellda

390 364

Styrelse och
VD (varav
tantiem

och dylikt)

'147 748
(29 686)

383 793

Styrelse och
VD (varav
tantiem

och dylikt)

159 279
(39 'r 30)

2019 2UA

Ovriga
anstallda

Ovriga
anstallda

M o de rfii retaget

D otte rfti retag

2 467

15 694

6132

289 590

1748

14 604

5 376

362 065

367 441Totalt i koncernen '18 161 295 722 16 352

7

2018-12-3',1

8 599

381 765

7 124

376 669
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Pensioner
Koncemens kostnad for avgiftsbestamda pensionsplaner uppgar till 29 686 Tkr (39 130). Moderfiiretagets kostnad fdr avgiftsbestamda

pensionsplaner uppgar till 2 033 Tkr (1 775).

Av koncernens pensionskostnader avser 4 257 Tkr (4 688) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestAende pensionsfdrpliktelse till

dessa uppgar till 0 (0).

Av moderf6retagets pensionskostnader avser 397 Tkr (6'19) gruppen styrelse och VD. Fairetagets ulestaende pensionsftirpliktelse till

dessa uppgartill 0 (0).

Avtal om avgangsvederlag
Mellan ftiretaget och verkstallande direktdren geller en uppsagningstid om 6 m6nader vid uppsagning fr6n verkstallande direkttiren sida

och 12 manader vid uppsagning fran fiiretagets sida. Vid uppsegning fran fdretagets sida erhalls ett avgangsvederlag som uppger till 12

manads16ner. Avgangsvederlaget ska avraknas mot andra inkomster. Vid uppsegning fren verkstiillande direkttirens sida utger inget

avg6ngsvederlag.

Not 1O Ovriga rtirelsekostnader

Moderfairetaget
2019 20182018

Realisationsresultat vid fiirseljning
Aterfdring av nedskrivningar
ovriga kostnader

-10145 -J Ubt)

3 253
0

-18 000
1 375

-17 57 4

0

0

0

.34 199 -23 053

2019

187

2018

0

Realisationsresultat vid ftjrsiiljning av andelar 0 0
Summa

Not 12 Resultat fran andelar i intresseftiretag och joint ventures

2019

0

201a

0

Utdelning
Realisationsresultat vid fi,rsaljning av andelar

0
9 31't

0

0

Summa

Not l3 ovriga rSnteintakter och liknande inEkter

I 31,1

Moderfirretaget
20't9 2014

0

Koncemen
2019 20'18

Ranteintakter
Riinteintakter, koncernfdretag

5 496
0

8 907
0

0
129 452

0
'153 862

Summa 5 496 8 907 129 452 153 862

7

Koncernen
20'19

Summa

Not ll Resultat fren andelar i koncernftiretag
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Not 15 Rantekostnader och liknande kostnader

Not l4 Nedskrivningar av finansiella anleggningstillgangar och kortfristiga placeiingar
2019: Nedskrivning av vetdepappet l2 229 Tkr, avser Umee Enerigi AB's nedskrivning av andelar i Bioendev 30 423 Tkr,

Utuecklingsklustrei Energi AB 1 749 Tkr, Kvarkenvinden 58 Tkr och derivatkostnader 550 Tkr. Aterftirda nedskrivningar langfristig tordran

sekab AB 20 000 Tkr 20'l8l

Nedskiving av vardepapper, 3 799 Tkr avser Umea Enerjgi AB's nedskrivning av andelar i Bioendev 2 691 Tkr, Kvarkenvinden 58 Tkr,

Sekab 500 Tkr och derivatkostnader 550 Tkr.
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Moderforetaget
2019 2018

Koncernen
2019

Rantekostnader

Rentekostnader, koncemfairetag

-'182 459

0

-180 247

0

0

-135 430

0

-157 631

Summa

Not 16 Skatt pa arets resultat

-182 459 -180 247

2018

-157 631

Moderftiretaget
2019 2018

Koncernen
2019

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

-3 857
-52 585

-2 469
-54 824

-729
0

-84
288

Skatt pa arets resultat

Avstemning arets skattekostnad

.55 442 -57 293

2018

-729

Moderfdretaget
2019 2018

204

Koncemen
2019

Redovisat resultat ftire skatt

Skatt beraknad enligt svensk skattesats 21,4o/o (22 %)
Skatteeftekt pe grund av temporara skjllnader
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intdkter
S katteeffekt av u nd erskottsavd rag
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intekter
avseende utdelning fren dotter- och intressefdretag
Ovri a ter

284 644

-60 922
307

-21 535
10 406

3 419

346 801

-78 026
4 084
168

17 AO7

-990

2 00

I 35S 96

-21

288

2

-33

3

3
-8

0
0

0
11 883

0
't 279

00

0 0
Summa .56 442 -57 293 -729 204

Arets redovisade skattekostnad -56 442 -57 293

Not 17 Koncessioner, patent, licenser,varumArken samt liknande raftigheter

Koncernen
2019-12-31 2018.12-3'l

-729 204

Mode rfai retag el
2019-12-31 2018-12-31

lngeende anskaffningsvarde
lnk6p
Fiirsaljningar/utrangeringar
FOriindring innehav dotterbolag
Omklassificeringar

Utgaende ackumulerade anskaffningsvlrden

lngaende avskrivningar enligt plan

Fdrseljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Fdrandring innehav dotterbolag
Arets avskrivningar enligt plan

ug4lqe!!!!rn!!9lq!q?!!!!y! 9,!listpla,!
Utgaende planenligt restuerde

142 243
23 514

-'19 017
3 813

0

162 868
16124

0
-3 369
6 620

0
0
0
0
q

0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

190 553

-1'15 517
7 310

0
-2 558

182 243

-102 971
0

-'t 041
2 250

-13 75s
.124 197 -115 517 0 0

066 355 66 725 0

*

2018

-t 35 430
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Not'18 Goodwill
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M od erfii retaget

2019-12-Xl 2018.12-3',1

Koncernen

2019-12-31 2018-',12-31

lngaende anskaff ningsverde

Omstrukturering av Bioendev AB

F6rsaljningar/utrangeringar

Fdrandring innehav dotterbolag

Omklassirlceringar

Utgaende ackumulerade anskaffningsverden

lngaende avskrivningar enligt plan

F6rsaljningar/utrangeringar

Omklassiliceringar

F6randring innehav dotterbolag

Arets avskrivningar enligt plan

Utgiende ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgaende planenligt restverde

Not 19 Byggnader och mark

11415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

11 415 0 0

M od e rfti reta get
2019.12.3'1 2018-12.31

0

Koncernen
2019-12-31 2018.12-31

lngaende anskaffningsvarden
lnkcip
F6rseljningar/utrangeringar
Seld verksamhet
Erhellna stats- och EU-bidrag
Omklassificeringar

[Jtgaende ackumulerade anskaffningsvarden

lngeende avskrivningar
Fdrseljningar/utrangeringar
Sald verksamhet
Arets avskrivningar enligt plan

Utgaende ackumulerade avskrivningar

2 984 524
42 287

0
0

25 9s0

127 648
0

-127 648
0
0
0

99 513
't8 7 44

0
0
0

I 391

3 048 486
55 414

-'133 047
0

-14 785

2 993 460 3 048 486 0 127 648

-772214
13 688

0
-79 317

-69s 0s3
977

0
-78 138

-9 201
0

12 328

-5 577
0
0

-3 624
-837 843 0 .9 201

Utgeende planenligt restvarde 2155617 2276272 0 118447

Varav anskaffningsverde fiir mark 716 220 143 521 0 8 248

Ume6 Parkerings AB och Umee Energi AB har pantsatt fastigheter, se aven not 34 Stellda panter och eventualfdrpliktelser fdr mer
info rm atio n.

Not 20 Nedlagda utgifter pi annans fastighet
Koncernen

2019-12.31 2UA-12-31
Moderfiiretaget

2019.12-3'1 2018.12.31
lngaende a n skaffn ing svii rd e
lnkdp
Omklassiflceringar
Utgaende ackumulerade anskaffningsverden

lng6ende avskrivningar enligt plan

Omklassificeringar
Arets avskrivningar enligt plan

Utgaende ackumulerade avskrivningar enligt plan

5 896
782

0

5 675

0

0

0

0

0

0

0

6 578

4 898

-4 492
0

-406

5 896

-4132
0

-360

0

0

0

0

0

0

4 492 0 0
0Utgaende planenligt restvarde I 404

t

11

-772214

01 780
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Not 21 Fairvaltningsfastigheter
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Moderfairetaget
2019-12-31 2014.12-31

Koncernen
2019-12-31 2018-'t2-31

lngAende anskaffningsvarden
lnkdp
Fdrsiiljningar/utrangeri ngar
Omklassificeringar
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

lngaende avskrivningar
Fajrsaljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar enligt plan

Utgaende ackumulerade avskrivningar

lngeende nedskrivningar
Aterfdrda nedskrivningar
Utgaende ackumulerade nedskrivningar

-2 529 453
'177

-156 808

-2 348 121

4 954
-146 286

7 762 766
676 490

-324
0

7 595 797
74 667

-10 508
102 810

0

0
0
0

8 438 932 0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

.2 586 084 .2 529 453

0 0 00

Utgaende planenligt restverde 5752848 5 233 313 0 0

Varav anskaffningsvarde fair mark 716 220 589 0'19 0 0

Verkligt verde for samtliga koncemens fdrvaltningsfastigheter uppg6rtill 13 202 Mk (12 537). Verkligt verde har baserats pa vdrderingar
av utomstaende oberoende varderingsmen med erkanda kvalillkationer och med aktuella kunskaper i vardering av fastigheter av den typ
och med de lagen som ar aktuella.

7

0
0
0
0
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Not 22 Maskiner, andra tekniska anlaggningar och inventarier

38 (45)

Koncernen
2019.,12.31 2UA-12-31

Moderfairetaget
2019.,12-31 2UA-12-31

lngeende anskaff ningsvarde
lnkiip
Erhallen stats- och EU -bidrag
F6rs6ljningar/utrangeringar
F6randring dotterfdretag
Omklassiflceringar

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

lngaende avskrivningar enligt plan

Fiirseljningar/ulrangeringar
Omklassificeringar
Fdrandring dotterftiretag
Arets avskrivningar enligt plan

Utgaende ackumulerade avskrivningar enligt plan

lngeende nedskrivningar
Fdrendring dotterfijretag
Fijrsaljningar/utrangeringar
Arets nedskrivningar/6terfdring nedskrivning

Utgaende ackumulerade nedskrivningar

-'19 386
88

0
0

-16 512

-12 458
771

0
0

-7 699

8 077 662
401 729
-10 770
-58 576
81 042

2_08 s'!2

8 699 659

-4 398 104
48 527
4 832

-'10 878
-300 614

7 871 637
126 851

0
-30 449
-'16 766
126 389

80 459
194 259

0
-507

0
4 784

73 055
11 242

0
-3 838

0
0

I 077 662 278 995 80 459

-4 149 816
24 912

1 408
4 279

-278 887

{ 656 237 4 398 104 -35 8't0 -19 386

-112 627
-6 518
2 906

-65 001

-123 788
7 908

0
3253

0
0

-3 2530
0
0

0

-181 240 0 0

Utgaende planenligt restv,rde 3 8621A2 3 565 931 243 1A5 61 073

Nedskrivning av vindkrafverk har skett med 24 485 fkt, Bioendevs anlaggningstjllgengar 36 200 Tkr samt anldggningar i Basarmyran 5

700 Tkr. I balansposten Maskiner, andra tekniska anleggningar och inventarier ingar leasingobjekt som innehas enligt finansiella
leasingavtal med fiiljande redovisade varden:

M ode rfti reta g et
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
2019-'12-31 2014.12-31

Kraftv6rmeverk
Torrefleringsanleggning
Redovisat verde

506 336
16 257

522 593

529 886
0

s29 886

Koncernen
2019-12-31 201A-12-31

0
0
0

0
0
0

Moderfiiretaget
2019-12-31 2018-,12.3'l

lngeende anskatfningsva.den
Arets anskaffningar
Anskaffning via forverv
F6rseljningar/ulra ngeringar
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

lngaende avskrivningar
Anskaffning via fdrvArv
Fdrsaljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar enligt plan

Utgaende ackumulerade avskrivningar

744183
0

3'1 756
0

760 833
0
0

-16 650
775 939

-214 297
-13 937

0
-25 412

.2st646

744183

-'194 966

4 220
-23 551

0

0
0
0

0

0
0
o

0

0
0
0

0

0
0

.214 297 0

Redovisat varde 522 293 529 886 0

Avskrivning av finansiella leasingavtal sker over leasingperioden. Fdr mer upplysningar avseende leasingavtal, se not 22 Leasingavtal

Anskaffningsverdet har minskats med erhallna offentliga bidrag uppgaende till 54 789 Tkr.

0

a

-112 627



Umel Kommunftiretag AB
556051-9562

Not 22 Leasingavtal

39 (45)

Moderfiiretaget
2019 2018

Operationella leasingavtal - leasetagare
Koncernen ar leasetagare genom operationella leasingavtal avseende bilar, kaffeautomater, kopiatorer och hyra av lokaler' Summan av

ere15 kostnadsfdrda teasingavgifter avseende operatio-nella leasingavtal uppgar i koncemen till 26 684 Tkr (18 103)och i moderforetaget

ti 6i 9 Tkr (j 251). Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsegningsbara operationella leasingavtal forfaller enligl fdljande:

Koncernen

F6rlallotidpunkt: 2019 20'18

lnom et ar
Senare 5n eft ar men inom fem 6r
Senare an fem ar

17 206
3'1 690
42 956

88
115

18 909

23
175

0

21 868
34 546
58 523

Summa '114 937 91 852 '19112

Ope.ationella leasingavtal - leasegivare
Koncernen ar leasegivare genom operationella leasingavtal avseende bosteder och lokaler som hyrs ut till kunder. Framtida

minimileaseavgifter avseende icke uppsegningsbara operationella leasingavtal fdrfaller enligt fdljande:

198

Moderfiiretaget
2019 2018

Koncernen
20'.19 2018Fdrfallotidpunkt:

lnom ett 6r
Senare an ett dr men inom fem ar
Senare en fem er

178703
436 89'1

315128

168 307
251 249
263 497

13 946

51 6'18

55 464

79
81

0

Summa 930 722 683 053 160

Finansiella leasingavtal - leasetagare
Koncernen har ingAtt finansiella leasingavtal avseende kraftuermeverk och torrefleringsanlaggning. Leasingavtalen ar ej uppsegningsbara
och leasingperiodema varjerar mellan 9 - 12 er. Vid leasingperiodens slut har koncernen mdjlighet att fdrvarva de leasade tillgangarna
enligt de villkor som framkommer i leasingavtalen. Det llnns inga restrildioner i de giillande avtalen, dock kan tillgengama inte
vidareuthyras under leasingperioden. Nedan tydliggt rs ftirfallotidpunkterna fiir den finansiella leasingskulden:

Forfallotidpunkt
Mode rfii reta g et

2019-12-31 2018-12-31
lnom e( ar
Senare an ett er men inom fem ar
Senare an fem ar

26 615
105 397
390 285

23 351
93 404

409 446

0

0

0
Summa

Langfristig del (inkluderas i Skulder tjll kreditinstitut)
Kodlqlig del (inkluderas i
Summa

Skulder till kredltinstitut
495 682
26 6'15

502 850
23 351

0

0

0

0

522 297 526 201 0 0

Upplysningar om redovisade verden avseende materiella anlaggningstillgengar vilka innehas genom finansiella leasingavtal finns i not 21

Not 24 Pegaende nyanleggningar och fairskott avseende materiella anlaggningstilbangar
Koncernen

2019.12-31 2018]12.31
Moderfairetaget

2019-12.31 2018-12-31
lngeende redovisat verde
Fdrandring innehav dotterfdretag

893 984
0

-811 209
631 142

1 335
0

-2 671

648 752
-59 755

-262 781
571 068

-3 009
-267

-24

I 392

0
-9 391
4 783

0

0
0

4784

Omklassificeringar
lnvesteringar
Omf6ring
Nedskrivning

Jdrseljningiutrangering

0
-4 784

0

0

0
0

4 784Utgaende redovisat varde 712 5E1 893 984 0

,121 028

Koncernen
2019-12-31 2018-12.31

0
0
0
o522 297 526 201 o
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Not 25 Andelar i koncernforetag

Lemnade aktieagadillskott

40 (45)

Mode rfai reta g et
20t9.12-31 2018-12-31

Utsiende ackumulerade anskaffningsvarden

386
0
0
0

0

484386
0
0
0

0

484

484 386 484 386

Utgeende redovisat verde

Ftiretagets
namn

484 386 484 386

Kapital- och
Ratstratts.

andel Antalandelar

Bokftirt verde

2019-12.31 2018-'.12.31

Umea Energi AB
lnfrastruktur i Ume6 AB
Umee Parkerings AB
AB Bostaden i Umea
Umea Vatten och AvfallAB
Dava Deponi och Avfallscenter i Ume6 AB
Kompetensspridning i Ume6 AB
Vasterbottens Museum AB
Science Park i Umea AB

100%
'100%

100%
100%
'100%

100%
100%
60%
51%

692
30 000

50
43 846

1 000
1 000
1 000

120
510

69 200
150 35S

22925
161 630
50 721
28 800

100
600

5'1

69 200
150 359
22 925

161 630
50 721
28 800

100
600

51

Summa

Fairetagets namn Org.nr Sete Resultat

Umea EnergiAB
lnfrastruktur i Umee AB
Umea Parkerings AB
AB Bostaden iUmee
Ume6 Vaften och AvfallAB
Dava Deponi och Avfallscenter i Umee AB
Kompetensspridning i Umea AB
Vdsterbottensmuseum AB
Science Park i Umee AB

Not 26 Fordringar hos koncernftiretag

556097-8602
556040-6315
556131-0573
556500-2408
556492-0287
5569'11-'1338
556789-4109
556534-0527
556534-0527

mea
mea
mea
me
me
me
me
me
me

a

a

a

a

a

a

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Eget kapital

1 7't5 491

32771
2 664 039

26 638
46 645

104
11 112

'112

99 881
2713

1

83 403
488

15

3
1 130

6

Moderfiiretaget
20't9.12-31 2018-12.31

ingden!eanslia-ningsvdrde
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar

6 286 137

263 462
0

6 319 065

0
-32 898

Utgaende ackumulerade anskaffningsviirden 6 549 999 6 286 137
Utgaende redovisat varde

Fordringar avser framst medel pa koncemintemt konto

6 549 999 6 286 137

7

lngAende anskaffningsverde

484 386 484 386
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Not 27 Andelar i intressefttretag och gemensamt styrda fiirelag
Koncernen

2019

41 (45)

Moderfiiretaget 
2)

20r 9 201820'18

lngaende redovisat varde
Nyanskaffning
Avyttring
Andel av fdrandring i intresseforetagets
eget kapital
Nedskrivning

Andelar i Bioendev omklassirlcering

Utdelningar 2)

Omrekningsdiff erenser

144 420
127 288
-43 000

103777
17 924

0

77 775
79 288

0

69 861

7 914
0

24 312

-1 749
-17 737

0

0

14 942
0

7 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgiende redovisat varde 233 534 144 420 157 063 77 775

2) Moderforetaget har under rakenskapseret erhallit utdelningar fran intresseforetag och gemensamt styrda fdretag uppgaende till 0 Tkr

(O). Dessa har redovisats som intakt i resultatrakningen, not'12 Resultat fran andelar i intressefdretag och joint ventures.

Koncernen
Ftiretagets
namn

Kapital- och
Rdstratts-
andel

Antal
andelar

Bokf6rt verde

2019-12.31 2018-12-31
Kvarken Link Oy
Veven i Umea AB
KvarkenhamnarAB
Nolia AB
NonlandsOperan AB
Visit i Umee AB
Uminova lnnovation AB
Umea Biotech lncubatorAB
Uminova Expession AB
Bioendrev AB
Utvecklingskiuster Energi AB
Umea C AB

50%

50%

40%
28%

25%
25%

20yo

40"/.

25

6

7

134

000
25

660
704
840
101

252
50

317
'100

600

109

8
2
I

0
730
318
891

9'18

236
783
438

't0

60

81 510
124 584
11837

1 942
260

1 786
629
290

0

60

Summa

Ftiretagets namn Org.n r Sete

233 534 144 420

Resuttatandelr)
2019 2018

Kvarken Link Oy
Veven i Ume6 AB
Kvarkenhamnar AB
Nolia AB
NonlandsOperan AB
Visit i UmeA AB
Uminova lnnovation AB
Umea Biotech lncubator AB
Uminova Expession AB
Umee C AB

29652264
556839-'1907
556975-9037
556099-6828
556529-6190
556870-2343
556633-4818
556541-2946
5569334328
556604-6727

Vasa
Umee
Ume6
Umee
Umea
Umee
Umea
Umea
Umei
Umee

8 853
18 8s4
-3 1'13

484
24
24
4

-809

0
24 3',t2

0
21 094
-7 065

-632
6

-'10

96
1413

81
0

14 983

7
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42 \45)

Kapital- och
Raistr5tts-
endel

Antal
andelar

Bokf6rt varde

2019 2018

50%
50%
33%
400/"

2gyo

250/a

2s 000

6 660
704

7 840
101

50

72 657

50 007
29 520

2 956
1 760

28
60

50

0

50 007
22889

2 956
1 760

2A
60

50

Moderftiretaget
Fiiretagets
namn
Kvarken Link OY
Veven i Umea AB
Kvarkenhamnar AB
Nolia AB
Norrlandsoperan AB
Visit Umea AB
Uminova lnnovation AB
Umea Biotech lncubator AB
Uminova Expression AB

157 063 77 77sSumma

Ftiretagets namn Org.nr Sate

Kvarken Link OY
Vaven i Ume6 AB
Kvarkenhamnar AB
Nolia AB
NorrlandsOperan AB
Visit Umea AB
lJminova lnnovation AB
Umea Biotech lncubator AB
Uminova Expression AB

Vasa
Ume6
Ume6
Umea
Umei
Umea
Umea
Ume6
Umee

Not 28 Fordringar hos intressefdretag och gemensamt styrda fairetag
Koncernen

2019-12-31 201A.12-31
Moderftiretaget

20,t9-12-31 2018-12-31
lngaende anskaff ningsverde
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar

113 392
0

-53 507

189 207
0

-75 815
0

-105 818

189 207
0

-75 8'15
aende ackumulerade anskaff ni svarden

uts nde redovisat varde

Not 29 And.a lAngfristiga vardepappersinnehav

59 885 113 392 7 574 1r3 392
59 885 1't 3 392 7 574 113 392

Mod e rfti retag et
2019.12-31 20'18-12-31

Koncetnen
2019-12.31 2014.12.31

lng6ende anskaffningsva.de
lnkdp
Omklassificeringar
Utgiende ackumulerade anskaffningsvarden
lngaende nedskrivningar
Arets nedskrivningar
Utgaende ackumulerade nedskrivningar
utgAende redovisat verde

9 677
-6 '1 53

-58

I 478
199

0

206
99

0

20 6

0
0

U53 206
0
0

-6 211 0

3 466 3 325 305 206

2018-'t2-31
Mode rfiireta get

2019.12.31 2018-12-31

Not 30 Uppskjuten skattefordran och uppskiuten skatteskuld

Koncernen
2019-'12-31

Uppskjuten skattefordran
Avdraqsqilla temporera skillnader 3 47A 7 166 0 713
Summa uppskiuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld
Obeskattade reserver

3 470

572 985

7 166

530 901

0

0

713

0
Summa uppskjuten skatteskuld SZ2 98S 530 9Ol O

Uppskjutna skattefordringar varderas till htigst det belopp som sannolikt kommer att atervinnas baserat pa innevarande och framtida
skattepliktiga resultat.

Skattesatsen fdr berakning av uppskjuten skatt uppgArtill 20,6 % (20,6 %).

0

t

556839-1907
556975-9037
556099-6828
556529-6190
556870-2343
5566334818
556541-2946
556933-4328

9 478
0
0

947/.8
-6 095

-58
.6 153

0
0
o
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Not 31 Andra langfristiga fordringar
Koncernen

2019-12-3',1 2018-12-31

43 \45)

Mo d erfat reta g et
2019-12.3',1 2018-12-31

lngeende anskaffningsvdrde
Tillkommande fordringar
Arets anskaffning
Reglerade fordringar
Nedskrivning

94 006
0
0

-18 503
0

5 000
0
0
0
0

51 870
0

43 186
0

-1 050

4 000
1 000

0
0

0

Utqee nde ackumulerade anskaffninqsverden 75 503 94 006 5 000 5 000

Utgaende redovisat vArde

Not 32 Annat eget kapital inklusive arets resultat

Koncernen

2019-12.31

75 503 94 006

Kapital-
andelsfond

Fond fiir verkligt
virde

Balanserad
vinst inkl.

arets resultat

5 000 5 000

Summa
Vid arets bdrjan
Utdelning tilldgarna
Fdrend.ing pa grund av endrat skattesats
okning kapitalandel intressefdretag
Arets resultat

0 205 312

0

0

4 112 885
-60 000

-49

227 801

4 318197
-60 000

.49

3732
227 801

0
0

2018-12.31

0 205 312 4 284 369 4 489 681

Summa
Kapital-

andelsfond
Fond ftir verkligt

vArde

Balanserad
vinst inkl.

Srets resultat
Vid arets bdrian
F0rendringar i agandedel
6kning kapitalandel intresseforetag
Utdelning till egare
Arets resultat

0

0

0
0
0

205 12

0

0
0
0

3 3 805 675
20 301

27 452
-30 000
289 457

4 010 987
20 301

27 452
.30 000
289 457

Vid erets slut 0 205 312 4112a85 4 318197

Vid arets slut
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Not 33 6vriga avsattningar

Koncernen

2019-'t2-31 Atersta

Vid erets btirjan
Omklassificering
Tillkommande avs:ittningar
Outnyttjade belopp som har aterfdrts under aret
Belopp som tagits i ansprek

44 (4s)

llning av vindktaftverken Summa

3 84
0
0
0
0

2 I246
6 533
1 073

-3 467
-2 449

31 200
0

1 980
0

-1 264

42 730
5 533
3 053

-3 467
-3 7'13

Vid irets slut

Koncernen

201A-12-31

3 244

AtersEllning av vindkraftverken

9 936 31 9't6 45 136

ftninglterstellning deponi SummaSkadeerse
Vid arets bdrjan
Omklassirlcering
Tillkommande avsetningar
Outnyttjade belopp som har aterfdrts under 6ret

2 416
0

868
0
0

31 027
0

1 472
0

-1 299

0
5 145
3 618

-224

33 443
5 145
5 958
-293

-1 523
3 284 a 244 31 200 42 730

Avsetning till aterstellning av deponi och vindkraftverken avser medel avsatta iiir eterstAllning av marken till ursprungligt skick efter
upphirrande av deponiverksamheten och nedsleckning av vindkraftverken. Skadeersathing 2019-12-31 avser de erseftningar som betalas
ut fdr skador som uppster pa fastigheter pA grund av den allmdnna VA-anlAggningen och som huvudman utifran gellande lagar till nagon
del bedtims skadestendsslryldiga till.

Not 34 Lengfristiga skulder

Koncernen Moderfiiretaget
2019.12-31 2014.12.31 2019.12.31 2018-12.3,1

LAngfristiga skulder som fdrfaller till betalning senare an fem
er efter balansdagenl
Skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut avseende finansiell leasing
Skulder till koncemfdretag
Parkeringskdp
Anslutningsavgifter till vatten och avlopp

a skulder

96
277

22

333
682

0
593
307
826

6 909 380
0

121 oOO

0

0

8 189

6 9'1'1

495
a 441 032

0
115 179

0
0

.l 081

7 803741 7 293 066 7 038 569

Limit avseende checkrakningskredit uppgar till I 200 000 Tkr (8 309 000). Umea Energi AB har ingett ett leasingavtal fdr kraflvameverket
Dava 2 och en torrefleringsanlaggning. Leasingskulden per balansdagen er 522 297 Tkr 1526 202), varcv 26 615 Tkr (25 35'1) redovisas
som kortfristig del.

Not 34 Stillda sekerheter och eventualfiirpliktelser

Stallda sakerheter
Koncernen

20't9-12-31 2018-12.31
Moderttiretaget

2019.12.31 20,tA-12.31

F6retagsinteckningar
Ka italfdrsekri fdr pensionsu tfastelse

1 704
5 000

1704
5 000

0
0

0
0

0Summa

Ansvarsfiirbindelser

6 704

32 018

6704

32 013of|tgg qlly{qfqrbind9!!9r 0

0 0Summa 32 013

7

qelopp som tagits i ansprAk
Vid erets slut

slaqqeFatt']j!g,/lglgtiil]IltlC !e!9!!

6 44't 032
502 8s1

0
81 201

255 378
't2 604

Summa 6 557 292

0

0

32 078
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Not 35 Likvida medel i kassaflitdet

45 (45)

Koncernen
2019-12-31 2018-'t2.31

Moderf6retaget
20,t9-12-31 201A-12-31

483 814 25 398 459 589 0

Summa 483 814 25 398

Not 36 Upplysningar om narstaende

Transaktioner mellan ftjretaget och dess nerst6ende har skeft pa marknadsmassiga grunder.

Not 37 Disposition av tairetagets vinst

Till arsstammans fdrfogande star fiiljande vinstmedel

styrelsen fdreslar att till aktiedgama utdelas 60 oo0 oo0 kr och att i ny rdkning balanseras 323 664 ooo kr

Umei ars 2020

459 589

383 664 000

0
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Revision sberettelse
Till bolagssttimman iUme6 Kommunl6retag AB, org.nr 555051-9562

Rapport om 6rsre<tovisningen och
koncernredovls ningen

Vi har utftirt en revision av ersredovisningen och koncernredovis-
ningen ldr Umee Kommunfdretag AB f6r rakenskaps6ret 2019.

Enligt ver upplattning har 6rsredovisningen och konce.n-
redovisningen uppr6ttats i enlighet med Arsredovisningslaqen och
ger en ialld viisentliga avseenden raltvisande bild av moder'
bolaqets och koncernens finansiella stijllning per den 31 december
2019 och av dessas finansiella resultat och kassafldden fdr Aret
enligt ersredovisningslagen. Fdrvaltningsberijttelsen ar fOrentig
med Srsredovisningens och koncernredovisningens Ovriga delar.

Vi tillstyrker dijrfdr att bolagsstamman faststilller resultat.
16kningen och balansrikningen f6r moderbolaget och koncernen.

Cruad lair rttalardeo
Vi har ut,drt revisionen enligt tnternationat Standards on Auditing
(lSA) och qod revisionssed i Sverige. V:rt ansvar entigt dessa
standarder beskrivs narmare i avsnittet Reyisorns ansyar. Vi ar
oberoende i lorh6llande till moderbotaget och koncernen enligt god
revisorssed iSverige och har idvrigt lutlgjort v6rt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar ti racktiga och
iindam6lsenliqa som qrund ldr vira uttatanden.

bwig uppiysniag

Revisionen av irsredovisninqen fdr er 2018 har utf6rts av en
annan revisor som lAmnat en revislonsbertitteise daterad 11 mars
2019 med omodifierade uttatanden i Rappott om
6rsredovisninqen.

StyreJsens oclr yerlstel la a?te direkt airens dns va r
Det ar stvrelsen och verkstallande direktdren som har ansvaret ,dr
att Arsredovisningen och konaernredovisninqen uDpriittas och att
de ger en r?jttvisande bild entigt ersredovisninqslaqen. Styretsen
och verkStiillandedirekt6ren ansvarar iiven lor den interna kontrotl
som de beddmerijr nodvandig f6r att uppriitta en 6rsredovisning
och koncernredovisning som inte innehetter negra vaisenttiga
felaktigheter, vare tig dessa beror pe oegentliqheter etter misstag.

Vid uppriittandet av 6rsredovisningen och koncernredovisningen
ansvorar styrelsen och verkst6llande direktdren ldr beddmninqen
av bolagets och koncernens IdrmAga att lortsatta verksanheten.
De upplyser, nilr s6 5r tillampligt, om fdrh6 anden som kan p6verka
fdrmeqan att IortSdtta verksamheten och att anviinda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift ti ampas dock ante
om styrelsen och verkstellande direktdren avser att likvidera
bolaqet, upphdra med verksamheten eller inte har n6got realistiskt
alternativ till att gdra nBgot av detta.

Reviso.ns:.]svrr

Vera mel iir att uppne en rimlig grad av sakerhet om att 6rsredo-
visningen och koncernredovisninqen som helhet inte inneheller
n69ra viisentliqa felaktigheter, vare sig dessa beror pA oeqent'
ligheter eller misstag, o(h att lamna en revisionsberiittetse som
innehSller vsra uttalanden. Rimlig sekerhet er en hOg grad av
s6kerhet, men iir ingen qaranti Idr att en revision som utldrs enliqt
ISA och qod revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en
v6sentlig felaktighet om en sSdan Iinns. Felaktigheter kan uppsta
pA grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga
om de enskiit eller tillsammans rimliqen kan f6rviintas piverka de
ekonomiska beslut som anviindare fattar med grund ilrsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enliqt ISA anvender vi professionellt
omddme och har en prolessionellt skeptisk instellning under hela
revisionen Dessutom:

identifierar och beddmer vi riskerna fdr vdsentligd felaktiq-
heter r Srsredovisnrngen och xoncernredovrsnrngen, vare srg

dessa beror pA oegentligheter eller mlsstaq, utformar och
utfOr oranskninqs6tq6rder bland annat utifrAn dessa risker och
inh;mtar revisionsbevis som ar tillrackliga och Andamelsenliga
for all utgdra en grund fdr vira uttalanden. Risken for att inte
uppt6cka en v6sentliq lelaktighet till fdljd av oegentligheter 6r
hdgre en rdr en vasentlig lelaktighet som be.or pA misstag,
efterSom oegentligheter kan innefatta agerancle i maskopi. fdr-
lalskning, avsiktliqa utelamnanden, felaktjg information eller
6sadosdttande av intern kontroll.

skaffar vi oss en fairsteelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse fair ver revision f6r att utfoama
granskningsStgarder som ar l;mpliga med h;jnsyn titl om.
standi9heterna, men inte fdr att uttala oss om eflektiviteten i

den interna kontrollen.

utviirderar vi l;mpligheten
anv:jnds och rimliqheten
direkt6rens uppskattnrngar
upplysninqar.

de redovisningsprinciper som
styrelsens och verkstellande
redovisningen och tillhdrande

. drar vi en slutsats om tiimptigheten i att styrelsen och verk.
stdllande direktdren anv;nder antagandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av ersredovisningen och koncernredovisningen.
Vidrar ocksA en slutsats, med grund i de inhAmtade revisions-
bevisen, om det finns nSqon v6sentlig osiikerhetsfaktor som
avser sSdana hendelser eller fdrhellanden som kan leda tilt
betydande tvivel om bolagets och koncernens form69a att
fortsdtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
vasentlig osakerhetslaktor, meste vi i revisionsbea:jttelsen
ftista uppmdrksamheten pe upplysningarna i grsredovisningen

och koncernredovisningen om den vttsentliga osakerhets-
Iaktorn eller, om s6dana upplysningar Ar otillrdckliga, modi'
fiera uttalandet om 6rsredovisningen och koncernredovis.
ningen. VAra slutsatser baseras pA de revisionsbevis som
inhamtas lram iill datumet,6r revisionsberattelsen. Dock kan
framtida handelser eller fdrhAllanden gdra att ett bolag och en
koncern inte langre kan forts6tta verksamheten.

. utvtirderar viden dvergripande presentationen, strukturen och
inneh6llet i Srsredovisningen och koncernredovisningen, dAri.
bland !pplysningarna, och om ersredovisningen och koncern-
redovisningen eterqer de underliqqande transaktionerna och
handelserna pA ett sijtt som 9er en ritttvisande bild.

. inhdmtar vi tillrAckliqa och andamilsenliqa revisionsbevis
avseende den finansiella informationen fdr enheterna eller
affiirsaktiviteterna inom koncernen fdr att 96ra ett uttatande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar l0r styrning,
6vervakning och utfdrande av koncernrevisionen. Viiir ensamt
ansvariga fdr vAra uttaldnden.

Vi miste inlormera styrelsen om blanc, annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten lor den. Vi
meste ocksA jntormera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, deribland de eventuella betydande brister iden interna
kontrollen som vi ic,entifieaat.
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Rappo* om andra krav eniigt lagar och andra
tdrlattningar

Utdver vAr reviSion av 6rsredovisningen och koncernredovisningen
har vi 6ven utftirt en revision av styrelsens och verkstiillande
ctirektdrens fo.valtning fdr Umee Kommunf6retag AB f0r rdken'
skaps6ret 2019 samt av ftirslaget till dispositioner betrdffande
bolagets vinst eller f6rlust.

Vi tillstyrker att bolagsst6mman disponerar vinsten enligt fdrslaget
i I0rvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamdter och
verkst6llande direktdren ansvaaslrihet f dr rakenskapseret.

C.and I i;/ tlttalardo,:

Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed iSverige. Vert
ansvdr enliqt denna be5krlvS n:jrmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi iir oberoende ifdrh6llande till moderbolaget och koncernen
enliqt qod revisorssed i Sverige och har i 6vrigt Iu lgiort vArt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhijmtat ar tillrackliga och
endamAlsenliga som grund ,ajr v6ra uttalanden-

Slyaelsers och ver,isf A I bnde d irektbrefi s ans,/a r
Det ar styrelsen som har ansvaret Idr 16rslaget till dispositioner
betrtiffande bolagets vinst eller f6rlust. Vid fOrslag till utdelning
innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen:jr
fdrsvarlig med hansyn tlll de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pe storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och stallning idvrigt.

Styrelsen ansvarar ldr bolagets organisation och rdrvaltningen av
bolaqets angeliigenheter. Detta innefattar bland annat att lort-
ldpande beddma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolaqets orqanisation iir utformad sA att
bokfOrinqen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska
angeldgenheter idvrigt kontrolleras pA ett betryggande satt.
Verksttillande direktdren ska skdta den ldpande fdrvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
Atgarder som 5r n6dv:indiga fdr att bolagets bokfdring ska tull-
qoras idverensst;mmelse med lag och ,or att medelsldrvaltningen
ska skOtas pA ett betryggande sdtt.

Revisor.rs nrsrat
VArt malbetrdffande revisionen av fiirvaltningen, och darmed vSrt
uttalande om ansvarskihet, Ar att inhSmta revisionsbevis,0r att
med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om negon styrelse-
ledamot eller verkstiillande direktdren i nAgot vesentligt avseende:

. fdretagit negon etgiird eller gjort sig skyldig tiI nSgon ftir-
summelse som kan ldranleda ersiittningsskyldighet mol
bolaget, eller

. pe nlgot annat sAtt handlat i strid med aktiebotaqstdgen,
6rsredovisningslagen eller bolagsordninqen.

vert m5l bet16,fande revisionen av fOrslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller fdrlust, och diirmed vArt uttalande om detta, ar
att med rimlig grad av s6kerhet beddma om fdrslaget tir f6renliqt
med aktiebola9slagen.

Rimlig siikerhet dr en hdg grad av siikerhet, men ingen garantifdr
att en revision som utfdrs enligt god revisionssed i Sveriqe alltid
kommer att uppt;cka etgdrder elier forsummelser som kan
l6ranledaersattningsskyldighetmotbolaqet.ellerattettf0rslagtill
dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust inle tir fdrenligt med
aktiebolaqslagen.

Som en de av en revision enligt god revisionssed i Sverige

anvander vi professionellt omc,6me och har en professionellt

skeptisk installning under hela revisionen Granskningen av

fdrvaitningen och fdrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
fdrlust grundar sig fri,mst pa revisionen av riikenSkaperna. vilka
tillkommande qranskningsitg;jrder som utldrs baseras pe v8r
professionella beddmning med utgengspunkt irisk och vasent'
iighet. Det innebar att vi lokuserar granskningen p6 sedana

6t95rder, omrAoen och fdrhlllanden som ar v:jsentliga for verk_

samheten och der avsteg och 6vertradelser skulle ha siirskild
betydelse 16r bolaqets situation. vigAr igenom och prdvar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna etqdrder och andra f6rhellanden
som ar relevanta fOr vert uttalande om ansvaaslrihet. Som under_

lag fOr vert uttalande om styrelsens fdrslag till dispositioner
betriiffande bolaqets vinst eller forlust har vi granskat om l0rslaget
tir loren igt med aktiebolagslagen.

Umel den 21 april2020

Ernst & Y

Joakim
d revisor
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Granskningsrapport

Till fullmAktige i Ume6 kommun

Till irsstiimman i Umei Kommunfiiretag AB

org.nr.556051-9562

Vi av lullmaktige i Ume6 kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Umei Kommunlijre-
tag AB:s verksamhet. Vi har bitratts av Ernst & Young AB och KPMG i v6r granskning.

Styrelse och VD svarar Iiir att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande bolagsordning, iigar-
direktiv och beslut samt de ftreskrifter som giiller fijr verksamheten. Lekmannarevisoremas an-
svar ar aft granska verksamhet och kontroll samt prdva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmaktiges uppdrag.

Granskningen har utliirts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsregle-
mente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomliirts med den in-
riktning och omfattning som behtivs ftir att ge rimlig grund ftir bed<imning och prrivning.

Under iret har siirskilda granskningar genomfdrts om Iiiretagets bolagsordning och kris- och ka-
tastrofueredskap. Gransklingama har redovisats i separata revisionsrapporter som har sZints till
bolagets styrelse. Vi har iiven hAffat bolagets ledning och gitt igenom viisentliga frigor i syfte att
bedrima om bolagets verksamhet har skdtts pi ett ?indamilsenligt och fran ekonomisk synpunkl
tillfredsstiillande sAfi samt att den intema kontrollen Zir tilhacHig. Vidare har vi genomllist styrel-
seprotokoll och andra vZisentliga ledningsdokument samt arsredovisningen lttr 2019. Vi har ocksi
tr?iffat den aulloriserade revisorn i bolaget f(ir att stzimma av vera respektive granskningsinsatser
och resultatet av dessa.

Med utgangspunkt frin vira granskningar bedtimer vi sammantaget att bolagets verksamhet har
skdtts pi ett tillrzickligt och frin ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande satt. Vi beddmer dartill att
bolagets interna kontroll har varit tillriicklig, pa en dvergripande nivi.

rnars 020

(L h,q,rar"
k Evaldsson Ewa Miller

LekmannarevisorLekmannareyisor


