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UDDEVALLA UTVECKLINGS AB  
(KONCERNEN) 

 

 

 

 

 

 
 

 
UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 
Bolagets resultat för perioden är -0,0 mkr, budgeterat 

resultat för perioden var -0,2 mkr.  

Prognosen för helåret är -0,1 mkr och det är 0,7 mkr 

bättre än budgeterat resultat.  

 

Moderbolagets verksamhet består av att äga och för-

valta aktier i dotterbolagen. Syftet är att åstadkomma 

ett optimalt resursutnyttjande genom samordning av 

bolagen. 

 

UDDEVALLA ENERGI AB  
(KONCERNEN) 
Periodens koncernresultat före bokslutsdispositioner 

och skatt är 64,2 Mkr vilket är 25,3 Mkr högre än bud-

geterat. De större avvikelserna beror på högre el-

intäkter för den el som produceras och högre täck-

ningsbidrag för pellets då försäljningspriset ökat kraf-

tigt och råvarulagret är inköpt till ett lågt pris. 

 

Prognostiserat koncernresultat före bokslutsdisposit-

ioner och skatt för helåret är 83,7 Mkr vilket är 16,1 

Mkr högre än budgeterat. De större avvikelserna är 

samma som anges ovan. Drift- och underhållskostnader 

ökar beroende på prishöjningar från leverantörerna. Det 

höga drivmedelspriset påverkar främst renhållningsfor-

donen men även andra verksamheter. Det höga elpriset 

påverkar kostnaden för den el som förbrukas i verk-

samheten. 

 

Koncernens budgeterade investeringar uppgår till 124,8 

Mkr. Prognosen för 2022 visar på ett högre investe-

ringsbehov med 11,6 Mkr, dvs. totalt 136,4 Mkr. Avvi-

kelser mot budget beror på tillkommen investering på 

12,5 Mkr avseende batterier på 250 kWh resp. 2 MW 

samt planerade investeringar för projekt Närvärme. 

 

Verksamheten 

Årets första månader har varit varmare än ett s k nor-

malår vilket medfört minskade intäkter för fjärrvärmen.  

En del av prismodellen kommer efter årsskiftet att 

förändras just i syfte att motverka de stora skillnader 

som kan uppstå mellan kalla och varma vintrar. En s k 

effektsignatur kommer införas efter årsskiftet vilket är 

en förändring som efterfrågats av företagskunderna.  

 

Pelletsfabriken drabbades av en brand i mars vilket 

medförde ett produktionsbortfall på 15 dagar. Trots en 

omfattande brand kunde ändå produktionen återupptas 

förhållandevis snabbt tack vare ett intensivt arbete och 

god tillgång på reservdelar. Ersättningsanspråk för 

produktionsbortfallet kommer att hanteras under T2. 

 

Ett mått på leveranssäkerheten är SAIDI och under 

2022 är utfallet 1,68 minuter vilket sett till rikets elnät 

ger ett mycket driftsäkert elnät.   

Verksamhetsmålet för SAIDI 2022 är 20 min. 

Uddevalla Energi har erhållit ett statligt stöd för att 

kunna erbjuda fiber och bredband även till de vita 

fläckar inom kommunen där man inte kunnat bygga på 

kommersiella villkor. Detta arbete påbörjas under hös-

ten 2022. Främst avser stödet utbyggnad på Gustafs-

berg-Lindesnäs. 

Högt elpris påverkar samtliga kunder, såväl privatper-

soner som företag. Det kommer många frågor från 

kunderna om hur de ska agera i tider av stora prisvari-

ationer. Detta har lett till att intresset ökat för den port-

följ-förvaltade företagsprodukten. Ett arbete pågår nu 

med att ta fram ett liknande produkterbjudande till 

konsumenter. 

Det är hög efterfrågan på både solceller, laddlösningar 

och energilagring. Elektrifieringen av fordonsflottan 

gör att allt fler bostadsrättsföreningar och företag in-

stallerar laddboxar.  

Den senaste tidens höga och varierande elpriser gör att 

intresset för solcellsinstallationer ökat markant. Sol-

Resultat Resultat Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Ekonomiskt utfall mkr 2022-04-30 2021-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022 2022 Helåret

Uddevalla Utvecklings AB (koncernmoderbolag) 0,0 -0,2 -0,2 0,2 -0,1 -0,8 0,7

Uddevalla Energi AB (koncernen) 64,2 43,7 38,6 25,6 83,7 67,6 16,1

Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 5,4 -0,7 3,5 1,9 12,4 10,5 1,9

Uddevalla Omnibus AB (koncernen) 2,6 -0,7 0,8 1,8 6,0 2,2 3,8

Uddevalla Turism AB -1,4 -1,5 -2,5 1,1 -5,7 -5,8 0,1

Koncernjustering: 

Avrundning -0,1 - - - - - -

Summa UUAB - bolagskoncernen 70,7 40,6 40,2 30,6 96,3 73,7 22,6

Samtliga resultat efter finansiella poster

Samtliga aktier i Uddevalla Utvecklings AB innehas av Uddevalla kommun. I koncernen ingår bolagen Udde-

valla Hamnterminal AB (100 %), Uddevalla Turism AB (100 %), Uddevalla Energi AB (100 %), Uddevalla 

Omnibus AB (100 %). 
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cellsbranschen ser just nu en enorm efterfrågan och det 

ser likadant ut för Uddevalla Energi. 

Den av regeringen beslutade elpriskompensationen, 

som elnätsbolagen fick uppdraget att administrera, har 

inneburit ett större arbete. 

Ersättningen utbetalas via kreditering av privatkunders 

fakturor i maj månad. Beloppet uppgår till 31 Mkr och 

berör drygt 8 600 kunder. 

Ersättning kommer att erhållas för administrationen. 

 

Nyckeltal  

Soliditetsmålet 28 % uppfylldes 2021 och förväntas bli 

34 % för 2022. Räntabilitet på totalt kapital bedöms bli 

5 % vid årsskiftet. 

 

God ekonomisk hushållning 

Bedömningen är att Uddevalla Energi uppnår god eko-

nomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges riktlin-

jer för innevarande år. 

 

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 
(KONCERNEN)  
Koncernens resultat för perioden uppgår till 5,4 mkr 

vilket är högre än periodens budgeterade resultat på 3,5 

mkr. Det har varit en hög verksamhet i hamnen under 

årets fyra första månader med ökade intäkter. Bl.a. så 

har export av papper, import av koks samt export av 

tekniskt nitrat ökat mer än förväntat. Totalt hanterad 

godsvolym över kaj för perioden uppgår till 459 tusen 

ton jämfört med budgeterade 383 tusen ton.  

 

Koncernens totala kostnader har ökat, bl.a. till följd av 

höga el- och dieselpriser men även behov av mer per-

sonal och externa tjänster för att möta de ökade gods-

volymerna. 

 

Investeringarna uppgår efter första tertialet till 7,5 mkr. 

Bl.a. så har investeringen i en ny lagerlokal på Fröland 

slutförts. Bland övriga investeringar finns t.ex. nya 

kranskopor och truckaggregat. 

 

Bolaget verkar på en internationell och konkurrensut-

satt marknad. Det som händer globalt i omvärlden 

påverkar hamnen och hamnens kunder. Förväntade 

godsvolymer över Uddevalla hamn, och därmed intäk-

ter, är som alltid svårbedömt och svängningar sker 

snabbt. I nuläget räknar koncernen med ett prognostise-

rat helårsresultat på 12,4 mkr före skatt att jämföra med 

helårsbudget på 10,5 mkr. 

 

Uddevalla Hamnterminal fortsätter att fokusera mot 

Sörviksområdet som hamnenens centrala punkt. Samti-

digt fortsätter planeringsarbetet för Fröland, vänstra 

hamnen, som framtida utvecklingsområde. På sikt 

kommer bolaget att avträda arrendeytor på Badö/Bäve 

till kommunen. Denna utveckling ligger i linje med 

kommunens planer för området och stadens önskan att 

växa västerut. 

 

Tack vare god resultatutveckling och höga godsvoly-

mer under årets första tertial så räknar koncernen i 

nuläget med att uppnå målen för god ekonomisk hus-

hållning på årsbasis. 

 

Verksamheten i koncernen har under perioden bedrivits 

i enlighet med det kommunala ändamålet att förvalta 

och utveckla Uddevalla hamn, utföra hamn- och termi-

nalverksamhet samt främja god infrastruktur och lo-

gistik i hamnen. 

 

 

UDDEVALLA OMNIBUS AB 
(KONCERNEN)  

Koncernens redovisade resultat för första tertialet 2022 

uppgår till 2,6 (föregående år -0,7) mkr. Årets första 

fyra kalendermånader är regelmässigt en period med 

högre kostnader i jämförelse med efterföljande måna-

der. Nettoomsättning i koncernen uppgår till 78,6 

(67,8) mkr.  

 

Koncernens bolag bedriver linjetrafik, som underentre-

prenör till Bivab, för trafikhuvudmäns räkning. Bussar 

i verksamheten används för både stads- och skoltrafik 

samt såväl region- och sjukresor som fordon för an-

ropsstyrd tågersättning. Drygt 140 bussar nyttjas för 

dessa trafikåtaganden. Ändamålet med utförd verk-

samhet är i huvudsak i överensstämmelse med det 

specifika ägardirektivet som Kommunfullmäktige har 

fastställt.  

 

Trafikåtaganden är, genom upphandling, konkurrensut-

satta och inrymmer till viss del rörliga andelar som 

inkluderar såväl kvalitetsincitament som ersättning 

baserade på resandeutvecklingen. Förfarandet är i sam-

klang med grundläggande principer för verksamheter 

enligt det specifika ägardirektivet, där det framgår att 

bolagets kollektivtrafikverksamhet ska bedrivas på 

affärsmässiga grunder.  

 

Bolagen inom koncernen söker aktivt tillämpliga an-

budsförfaranden i syfte att expandera verksamheter, på 

både kort- och lång sikt, för att därigenom skapa ytter-

ligare intäkter såväl som att generera bidrag till fasta 

kostnader. Aktiviteter för tillväxt utförs bland annat via 

medverkan i konkurrensutsatta upphandlingar för trafik 

inom de regionala kollektivtrafikmyndigheternas verk-

samhetsområden, så som det fastställts i det specifika 

ägardirektivet. Också andra alternativ än organisk till-

växt analyseras.  

 

Vårt arbete med ekonomiska mål och andra verksam-

hetsmål, för god ekonomisk hushållning, medför att 

resurser hanteras på ett ansvarsfullt sätt respektive att 

våra tjänster utförs till en rimlig kostnad med en hög 

nöjdhet hos våra resenärer som ledstjärna. Verksam-

hetsmålen omfattar såväl ekonomiska mål som arbets-

miljö-, miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetsmål. Vår 

bedömning är att koncernen uppnår flertalet av de 

uppsatta målen under innevarande räkenskapsår. 
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UDDEVALLA TURISM AB 
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att ut-

veckla, marknadsföra och främja turism och det rörliga 

frilufslivet genom att bl a erbjuda turer med skärgårds-

båt, möjliggöra upplevelser på Bassholmen, exponera 

destinationen digitalt via web och sociala medier och 

guida turister rätt när de besöker Uddevalla Turistin-

formation. Alla dessa aktiviteter genomsyras självklart 

av gott värdskap! 

 

Äntligen ett år utan pandemi men ändå oviss med tanke 

på rådande världsläge. Det märks att trenden med att 

hemestra och svemestra håller i sig. Bassholmens 

Gästhem har en bra bokningsnivå och vi välkomnar 

första gruppen redan första helgen i maj.  

Skärgårdsbåtarna har startat upp sin säsong och kör 

första reguljära turen i maj. Beställningstrafiken ser ut 

att generera mer än budget.  

 

Uddevalla Turistinformation har få fysiska besök janu-

ari till april, men det är fortfarande en ökning av besö-

kare på uddevalla.com samt i de sociala medierna med 

kontot Uddevalla & Du som delas med föreningen 

Destination Uddevalla. 

 

Då Uddevalla Turism vann upphandlingen att köra 

sälsafari i samarbete med Havets Hus i sommar så ser 

prognosen för året ut att bli något bättre än budget -5,7 

mkr.  
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Koncernens investeringar 

 
 

 

  
Under perioden uppgår investeringarna till 28,3 mkr totalt och de större investeringarna återfinns hos Uddevalla Energi 

AB och Uddevalla Hamnterminal AB. Prognosen för helåret visar på ett investeringsbehov på totalt 199,7 mkr, vilket är 

2,6 mkr högre än budget för 2022.  

 

 

Nyckeltal 

 
 

 

Soliditet Långsiktigt mål 2022-04-30 2021-04-30

Prognos    

2022

Budget    

2022

Avvikelse 

helåret

Uddevalla Energi AB (koncernen) 28,0% 37,2% 31,0% 34,0% 34,0% 0,0%

Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 35-40% 47,7% 46,1% 46,0% 43,3% 2,7%

Uddevalla Omnibus AB (koncernen) 28,0% 13,9% 10,2% 15,5% 12,5% 3,0%

Räntabilitet på totalt kapital Långsiktigt mål 2022-04-30 2021-04-30

Prognos    

2022

Budget    

2022

Avvikelse 

helåret

Uddevalla Energi AB (koncernen) 7,0% 4,7% 3,3% 5,0% 5,0% 0,0%

Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 8% (5%) 2,6% -0,2% 6,0% 5,0% 1,0%

Uddevalla Omnibus AB (koncernen) 3,0% 1,7% 0,4% 4,0% 3,0% 1,0%

Soliditet= Justerat eget kapital / totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital= Rörelseresultat + finansiella intäkter / totalt kapital
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RESULTATRÄKNING
Koncernen       Moderbolaget

(Belopp i tkr) 2022-04-30 2021-04-30 2022-04-30 2021-04-30

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 412 031 323 621 480 335

Övriga intäkter 6 307 1 906 - -

418 338 325 527 480 335

RÖRELSENS KOSTNADER   

Råvaror och förnödenheter -125 571 -85 509 - -

Övriga externa kostnader -67 891 -52 302 -366 -362

Personalkostnader -100 487 -94 811 - -

Avskrivningar -50 315 -48 055 - -

-344 264 -280 677 -366 -362

RÖRELSERESULTAT 74 074 44 850 114 -27

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 

INVETSERINGAR

Resultat från andelar i intressebolag - - - -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 365 277 7 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 694 -4 523 -99 -140

-3 329 -4 246 -92 -140

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 70 745 40 604 22 -167

Skatt -329 -331 - -

-329 -331 0 0

PERIODENS RESULTAT 70 416 40 273 22 -167
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BALANSRÄKNING
Koncernen Moderbolaget

(Belopp i tkr) 2022-04-30 2021-12-31 2022-04-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, licenser, varumärken 5 435 5 946 - -

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 369 305 357 924 - -

Maskiner och inventarier 1 167 926 1 180 267 - -

Pågående nyanläggningar 42 821 57 606 - -

1 580 052 1 595 797 - -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag - - 140 629 140 629

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 686 3 686 - -

Uppskjuten skattefordran 6 851 7 134 - -

10 537 10 820 140 629 140 629

Summa anläggningstillgångar 1 596 024 1 612 563 140 629 140 629

Omsättningstillgångar

Varulager 

Råvaror och förnödenheter 6 213 3 597 - -

Varor under tillverkning 10 685 11 952 - -

Färdiga varor och handelsvaror 7 349 17 420 - -

Förskott till leverantörer - - - -

24 247 32 969 - 0 -

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 99 615 220 599 - -

Aktuell skattefordran 3 658 3 648 - -

Övriga fordringar 28 985 35 211 49 6 220

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117 004 23 399 - 8

249 262 282 857 49 6 228

Kassa och bank 14 443 10 457 - -

Summa omsättningstillgångar 287 952 326 283 49 6 228

SUMMA TILLGÅNGAR 1 883 976 1 938 846 140 678 146 857
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BALANSRÄKNING (forts.)
Koncernen Moderbolaget

(Belopp i tkr) 2022-04-30 2021-12-31 2022-04-30 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 13 000 13 000 13 000 13 000

Reserver 190 785 190 785 6 304 6 304

Balanserat resultat inkl årets resultat 360 641 290 225 13 079 13 057

Summa eget kapital 564 426 494 010 32 383 32 361

Avsättningar

Avsättningar för pensioner o liknande 1 091 1 091 - -

Uppskjuten skatteskuld 128 880 128 879 - -

Övriga avsättningar 7 287 7 460 - -

Summa avsättningar 137 258 137 430 - -

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 387 516 389 654 83 842 83 842

Skulder till Uddevalla kommun 491 314 567 912 23 973 24 803

Övriga skulder 46 477 46 687 - -

Summa långfristiga skulder 925 307 1 004 253 107 815 108 645

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 34 330 39 708 - -

Förskott från kunder 196 119 - -

Leverantörsskulder 70 881 102 932 408 322

Aktuell skatteskuld - - 5 5

Övriga kortfristiga skulder 79 391 77 900 - 5 450

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 72 187 82 494 67 74

Summa kortfristiga skulder 256 985 303 153 480 5 851

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 1 883 976 1 938 846 140 678 146 857


