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BALANSRÄKNING

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 32,4  mkr och 
uppgår till 943,5  mkr. Nettoinvesteringar i anläggningar, fastigheter 
och inventarier har gjorts med 82,6  mkr. Avskrivningar och för-
säljningar uppgår till 50,1  mkr. Av kommunens totala anläggningar 
avser 464,7  mkr anläggningar i taxefinansierad verksamhet, varav 
88,0  mkr skolfastigheter och 94,2  mkr äldreomsorgsfastigheter. 
Värdet på anläggningar för avgiftsfinansierad verksamhet uppgår till 
424,6  mkr. Av den avgiftsfinansierade verksamhetens anläggningar 
avser 382,7  mkr VA-anläggningar, 24,3  mkr hamnanläggningar och 
12,4  mkr hyresfastigheter. Koncernens anläggningstillgångars värde 
har ökat med 66,5  mkr och uppgår till 1 268,6  mkr. Av anläggnings-
tillgångarna avser 377,9  mkr hyresfastigheter och 11,9  mkr avser 
industrifastigheter.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens omsättningstillgångar uppgår till 167,3  mkr. Fordringar 
är den enskilt största posten och avser 129,5  mkr, vilket är en ökning 
med 42,3  mkr. Större fordringar avser skatteintäkter, 29,3  mkr, 
bidrag från migrationsverket, 30,1  mkr och VA-fordringar med 
17,0  mkr. Övriga kundfordringar för kommunala avgifter uppgår 
till 5,0  mkr. Koncernens kortfristiga fordringar ökade med 45,9  mkr 
till 136,0  mkr. Kommunen och de helägda bolagen Tanums Bostäder 
AB och Tanums Hamnar AB har ett gemensamt koncernkonto. Hela 
likviditeten på koncernkontot redovisas som likviditet i kommunens 
balansräkning. Vid bokslut hade Tanums Hamnar AB ett negativt 
saldo på 3,8  mkr och Tanums Bostäder AB ett negativt saldo på 
4,4  mkr. Likviditeten för kommunen inklusive de helägda bolagen 
uppgick vid bokslutstillfället till 32,3  mkr, en ökning med 3,4  mkr 
jämfört med föregående år. Kommunens andel av likviditeten 
uppgick till 39,8  mkr då de kommunala bolagen har en skuld till 
koncernkontot. Kommunen och de kommunala bolagen har tillsam-
mans en kredit på koncernkontot på 30  mkr. Denna kredit var inte 
utnyttjad vid bokslutstillfället. Koncernens likviditet ökade med 
7,3  mkr och uppgår till 43,8  mkr.

EGET KAPITAL
Årets resultat har ökat det egna kapitalet med 12,7  mkr och därmed 
uppgår kommunens egna kapital till 380,4  mkr. Ökningen motsva-
rar 3,5 procent. Kommunens soliditet minskar från 35,6 procent 
till 34,2 procent vilket förklaras av ökad belåning till investeringar. 
Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 11,9 
procent, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2015. 
Av det egna kapitalet är 15  mkr avsatt till resultatutjämningsreserv, 
detta gjordes 2012. Någon ny avsättning eller upplösning har inte 
gjorts 2016. Kommunens eget kapital har sedan 1992 minskat med 
mer än 300  mkr om justering görs för ändrade redovisningsprinciper 
avseende pensionsskulden. De goda resultaten under 2000-talet har 
inneburit en viss återhämtning. De senaste åren har denna återhämt-
ning avstannat. Årets resultat har ökat kommunkoncernens eget 
kapital med 14,6  mkr till 406,4  mkr. Tanums Bostäder AB, Tanums 
Hamnar AB och RAMBO AB bidrar genom positiva resultat till 
ökningen av eget kapital. Soliditeten minskar från 28,5 procent till 
27,2 procent.

AVSÄTTNINGAR
Kommunens avsättningar består av en pensionsskuld som uppgår 
till 14,7  mkr vilket är en minskning med 0,1  mkr. Pensionsskulden 
består av pensioner enligt kollektivavtal intjänade under 1998 
och 1999. Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsätt-
ning i balansräkningen har kommunen förpliktelser för pensioner 
intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelse och 
uppgår till 248,6  mkr, vilket är en minskning med 7,6  mkr. De totala 
pensionsförpliktelserna uppgår således till 263,2  mkr. Om den 
totala pensionsförpliktelsen varit redovisad i balansräkningen skulle 
det egna kapitalet vara betydligt mindre och soliditeten uppgått 
till 11,9 procent 2016, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter. 
Ökningen förklaras av att den totala pensionsförpliktelsen minskat. 
Antaganden avseende medellivslängd och avkastningsränta som 
ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen görs i enlighet med 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. Ingen 
del av pensionsskulden är placerad utan hela skulden är återlånad 
av kommunen. Pensioner intjänade efter 1999 ingår inte i ovan 
redovisad pensionsskuld utan har utbetalts för förvaltning av de 
anställda, alternativt har försäkring tecknats som täcker kommunens 
åtaganden.

SKULDER
Kommunens låneskuld består av flera poster, långfristiga lån från 
kreditinstitut, förinbetalda anslutningsavgifter för vatten och avlopp, 
VA-resultatfond och periodiserade investeringsbidrag. Totalt uppgår 
låneskulden till 573,1  mkr varav 435  mkr avser lån från kreditinsti-
tut. Lånen från kreditinstitut har ökat med 35  mkr och förinbetalda 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp har ökat med 23,6  mkr. 
Ökningen förklaras främst av investeringar inom VA-verksamheten. 
De positiva resultaten under 2000-talet har inneburit att kommu-
nen kunnat amortera ner sin låneskuld med cirka 100  mkr fram 
till 2007. Ökande investeringar från 2008 innebär att kommunens 
nettoupplåning ökar igen. Under 2016 har inte investeringarna 
kunnat finansieras med egna medel och anslutningsavgifter för 
vatten och avlopp, en ökad nettoupplåning har därför varit nödvän-
dig. Koncernens låneskuld har ökat med 93,8  mkr till 895,5  mkr. 
Tanums Bostäder AB har haft större investeringar i lägenhetsrenove-
ringar under året som delvis finansierats med nyupplåning. Tanums 
Hamnar AB har inga långfristiga lån. RAMBO AB har från och med 
2016 låneskuld hos kreditinstitut på 11,3  mkr varav 2,3  mkr ingår 
i kommunkoncernen. Kommunens kortfristiga skuld har minskat 
under året och uppgår till 142,6  mkr. De största enskilda posterna 
är semesterlöneskulden som uppgår till 34,3  mkr, leverantörsskulder 
27,3  mkr och personalens för året intjänade pensioner inklusive löne-
skatt 23,5  mkr. Koncernens kortfristiga skuld uppgår till 169,7  mkr.

Kommunens balansomslutning ökar med 77,7 mkr och uppgår till 1 110,8 mkr. 
Koncernen har ökat balansomslutningen med 118,9 mkr till 1 494,8 mkr.
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Belopp i tkr KONCERNEN TANUMS KOMMUN

2016 2015 2014 2016 2015 2014

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar:

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 9) 1 268 600 1 202 549 1 140 640 889 368 855 873 813 227

Maskiner och inventarier (not 10) 23 359 22 870 22 496 12 946 13 754 12 853

Finansiella anläggningstillgångar (not 11) 17 255 17 308 6 352 41 204 41 515 30 556

Summa anläggningstillgångar 1 309 214 1 242 727 1 169 488 943 518 911 142 856 637

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar (not 12) 135 976 90 116 86 281 129 487 87 215 91 163

Förråd 5 802 6 539 7 379 5 482 5 898 6 774

Kassa och bank (not 13) 43 827 36 527 30 322 32 328 28 908 22 948

Summa omsättningstillgångar 185 605 133 182 123 981 167 297 122 021 120 885

Summa tillgångar 1 494 819 1 375 909 1 293 470 1 110 815 1 033 163 977 522

EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital (not 14) 391 775 382 856 381 560 367 702 360 389 360 662

-varav Resultatutjämningsreserv (RUR) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Justeringar (not 14) - 1 254 -8 614 - 1 306 -9 403

Årets resultat 14 638 7 665 9 910 12 737 6 007 9 131

Summa eget kapital 406 413 391 775 382 856 380 439 367 702 360 389

Avsättningar (not 15) 23 234 24 745 42 465 14 670 14 844 33 309

SKULDER

Långfristiga skulder (not 16) 895 472 801 686 730 679 573 144 506 686 455 679

Kortfristiga skulder (not 17) 169 701 157 703 137 470 142 562 143 931 128 144

Summa skulder 1 065 173 959 389 868 149 715 706 650 617 583 823

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 494 819 1 375 909 1 293 470 1 110 815 1 033 163 977 522

ANSVARSFÖRBINDELSER (NOT 18)

Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits bland skulderna 
eller avsättningarna 248 574 256 144 261 564 248 574 256 144 261 564

Förvaltade stiftelser 1 496 1 551 1 552 1 496 1 551 1 552

Deponerade medel 26 28 50 26 28 50

Borgensförbindelser 175 270 375 320 175 295 270 275 375

Outnyttjad checkkredit 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Soliditet 27,2% 28,5% 29,6% 34,2% 35,6% 36,9%

Soliditet inkl pensionsförpliktelse 10,6% 9,9% 9,4% 11,9% 10,8% 10,1%
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SOLIDITET KOMMUN 2016–2011  
Inkl pensionsförpliktelse inom linjen, procent.  

EGET KAPITAL KOMMUN, 2016-2011  
Mkr  
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