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Vd har ordet
Vi bygger vår
framgång på en
stabil grund
2013 blev ännu ett lyckosamt år för oss på Affärsverken. Det är mycket
viktigt att det går bra för vår breda verksamhet, för det är många kunder
och kommuninvånare som behöver våra pålitliga tjänster för att i sin tur
kunna utvecklas och göra goda resultat.
T O M A S ERI K SSON , VD

Det finns flera anledningar till att vi på
Affärsverken under 2013 vann nya viktiga
projekt och kunder, växte som verksamhet och gjorde ett ekonomiskt resultat
som överträffade förväntningarna. Vår
framgång beror inte bara på att vintern
var så kall att vi fick sälja ovanligt mycket
el och värme. Den beror minst lika mycket
på att vi har engagerade och kundfokuserade medarbetare – på alla fronter.
	Våra affärsområden presterade mycket
riktigt på topp. Karlskrona Stadsnät, som
vi investerat mycket i, upplevde till exempel en explosionsartad kundtillströmning.
Alla – företagare, fastighetsägare och
villaägare – verkar nu vilja ansluta sig till
vårt framtidssäkrade kommunikationsnät
av optisk fiber.
Även inom elnät och elhandel sådde vi
för långsiktig stabilitet – och skördade
frukten av tidigare satsningar. Vi samarbetar med storsatsande ABB och
investerar kraftfullt i infrastrukturen till
Verkö. Vi fick också välkomna Axfoodkoncernen som ny kund. Deras order, som är
värd 300 miljoner kronor, visar att vi kan
konkurrera med de stora elhandelsföretagen samtidigt som inte mindre än 80
procent av närmarknaden har förtroende
för och väljer oss.

Vår lokala förankring attraherar även de
stora elkunderna. De väljer helst en samarbetspartner som inser vikten av att se
varje kund som värdefull.
Kraftvärmeverk Karlskrona fungerade
utmärkt under sitt första helår i miljöns
tjänst och vi fortsätter att fintrimma
vår lokala produktion av el och värme. Vi
bygger ut värmenätet inom Verköprojektet och uppför en ny anläggning i Jämjö.
Dessutom undersöker vi möjligheterna att
öka vår verksamhet inom solenergi och
laddningsstationer för elbilar. Vi tar redan
ett stort och brett miljöansvar genom att
återvinna avfall, elda med biobränsle och
se till att fler får uppleva det bästa som
närmiljön har att erbjuda – genom vår
omfattande båttrafik. Båtarna slog rekord
i antal passagerare under 2013!
Affärsverken präglas av en enorm vilja
till individuell och verksamhetsmässig
vidareutveckling. Vi drar nytta av den
attityden när vi nu rustar oss för nya
utmaningar inom miljö och energi samt
inför vårt kommande steg ut på en
öppen nordisk elmarknad. Våra förberedelser sker, som alltid i vårt fall, på
hemmaplan och utifrån våra tankar om
kvalitet, närhet och omtanke. Det är så
vi växer från roten.
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Året som gått

Närproducerad el och värme
Vintersäsongen 2012-13 var Kraftvärmeverk Karlskronas

Stor efterfrågan på fjärrvärme
Affärsverkens planering och projektering av en vidare utbyggnad
av fjärrvärmenätet har fortsatt under året. Bland de områden och
fastigheter i Karlskrona kommun som sannolikt står näst på tur
märks flerbostadshus på Trossö och andra strategiska villaområden.

allra första i drift. Det har fungerat utmärkt, både när det
gäller värme- och elleveranserna. Den moderna tekniken
gör att kraftvärmeverket kan generera el för upp till 21 000
hushåll och värme för 5 000 villor. Närmare 99 procent av
bränslet har kommit från förnybara energikällor, vilket i
praktiken innebär att Affärsverken fasat ut eldningsoljan.

Q1-Q4
Stabilitet på
elmarknaden
Året som gick innebar ett förhållandevis jämnt och stabilt elpris. Många
kunder valde att ha ett rörligt elpris,
men framåt november och december
kunde en viss ökning av andelen fasta
elprisavtal märkas. Tendensen tyder
på en ökad försiktighet och att något
fler kunder väljer att binda sitt elpris.

Högre spänning i elnätet
Den omfattande moderiseringen av elmottagningsstationen i Backabo har slutförts.
Anläggningen, som uppfördes 1977, har fått en avsevärd ansiktlyftning och ny
utrustning. Satsningen har fört Affärsverken vidare mot målet om att år 2015 ha
höjt spänningen i distributionsnätet till 24 kV.
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Rekord i
leverans av el
Affärsverkens mål om att leverera
1 TWh har under året kommit inom
räckhåll. I och med de nya elhandelsavtalen med flera stora kunder
väntas elleveranserna inom tre år
motsvara hela 1,5 TWh. Affärsverken
har 2013 även förberett sig inför det
väntade öppnandet av den nordiska
elmarknaden.

Rekord
1,5 TWh

”FLER VILL
HA BYANÄT”
Det råder stort intresse i skogs- och på
landsbygden för de så kallade byanäten,

Förberett för
dotterbolag
Under året har Affärsverken
slutfört det administrativa arbete
som krävdes för att affärsområde
Elnät skulle kunna förvandlas till
dotterbolaget Affärsverken Elnät i

det vill säga en samlad anslutning till

Karlskrona AB den 1 januari 2013.

Affärsverkens lovordade nät av optisk

Förändringen är av främst formell

fiber. Affärsverken har hjälpt till med
förverkligandet av byanätet i Nävragöl
och samarbetar nu med ännu en handfull
sammanslutningar.

natur, då man juridiskt måste ha
elnät och elproduktion i olika bolag.
Ett 30-tal medarbetare berörs av
omstruktureringen såtillvida att de
blir anställda i nytt bolag.

Q1-Q4
Trippelsatsning på Verkö
Affärsverken har under året arbetat för att underlätta
kabeltillverkaren ABB High Voltage Cables expansion på
Verkö. En ny fjärrvärmeledning från Gullberna till Verkö
industriområde ska inte bara ge Affärsverken möjlighet
att försörja ABB med värme från hösten 2014, utan innebär också att ön som helhet kopplas till fjärrvärmenätet
tidigare än planerat. De provisoriska pannorna, som eldats
med bio- och eldningsolja, kan då stängas till förmån för
den miljövänligare fjärrvärmen. Dessutom är ABB:s behov
av el så pass stort att Affärsverken valt att förstärka
elnätet. I samband med att bolaget gräver ned
fjärrvärmeledningen dras såväl nya kraftkablar
som fiber för bredband via Stadsnätet.
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Året som gått
Båttrafiken bara växer

Stadsnätet är populärt

Skärgårdstrafiken har genomfört sin

Stadsnätet bidrar till kommunens att-

bästa säsong någonsin, sett till antalet

raktionskraft och till stigande värden på
fastigheterna i Karlskrona. Under året har
Affärsverken fortsatt att bygga ut fibernätet och erbjuda digitala tjänster, bland
annat för fastighetsägarna på Trossö.
Efterfrågan ökar inte minst i villaområdena,
där de boende kan anmäla sitt intresse
för anslutning. Ju fler de blir, desto större
chans är det att området blir prioriterat.
Efterfrågan ökar dock i en snabbare takt
än den aktuella utbyggnaden. Därför har

passagerare och omfattningen av båt-

Tisdag 17.00
avgår
skärgårdsbåten från
Fisktorget.
Kom i tid
älskling!

säsongen. Skärgårdsbåtarna fraktade
inte mindre än omkring 63 000 personer.
Öbor och besökare kunde glädjas åt en
utökad tidtabell och en båtsäsong som
sträckte sig från början av maj till slutet
av september för rundtursbåten M/F
Gåsefjärden, Nättrabyåns stolthet M/F
Axel och den öppna sightseeingbåten
Spättan. Det första försöket med en
förlängd säsong för skärgårdstrafiken

en prioriteringslista tagits fram för beslut,
exempelvis om en möjlig intensifiering av

gjordes 2012, och det draget har visat

investeringstakten.

sig vara såväl populärt som lyckosamt.

Q1-Q4
Svävare säkrar service
För att kunna säkerställa servicen för dem som bor och verkar på öarna i Karlskrona
skärgård året om har Affärsverken köpt en ny svävare. Svävaren, som kan frakta sex
passagerare över isen, har ersatt den gamla hydrokoptern som i sin tur skänkts till
Albinsson & Sjöberg Bilmuseum i Karlskrona.

Slutspurt på miljöuppdrag
Ny rikstäckande storkund

Under 2013 har Affärsverken tagit beslut om att bygga ut
närvärmen i Jämjö. Närvärmeanläggningen ska eldas med pellets,

Affärsverken har under året fått flera stora företag som

det vill säga förnybart bränsle i form av förädlade rester från skogs-

elkunder. Bland annat kommer Affärsverken att från och

industrin. Projektet har upphandlats och anläggningen ska tas i drift

med 2015 leverera el till dagligvarukoncernen Axfoods

2014-15. Sedan tidigare har Affärsverken i uppdrag att bygga ut

samtliga butiker i Sverige. Affärsverken har också slutit

närvärmen i Rödeby, Nättraby och Jämjö. Rödeby är redan anslutet

ett femårsavtal om leverans av el till Kockumsvarvet i

till huvudnätet och närvärmepannorna i Nättraby försörjer nu byns

Karlskrona och fått förnyat förtroende av Karlskrona kom-

industrier, skola, äldreboende, flerbostadshus och vissa villor.

mun efter en konkurrensutsättning i form av upphandling.

Affärsverken fullbordar nu således detta uppdrag i miljöns tjänst.
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Satsar på
maximal rening
Affärsverken har beslutat att satsa tio
miljoner kronor på ett nytt reningssteg i nya
Kraftvärmeverk Karlskrona, detta trots att
inga gränsvärden för utsläppen via processvattnet ännu har angetts i miljötillståndet. Då
andra kraftvärmeverk har fått gränsvärden
upprättade, vill Affärsverken helt enkelt ligga
steget före och man har därför på egen hand
tagit initiativ till att minimera utsläppen.

Förstudie om utbyggnad klar
Affärsverkens förstudie kring möjligheterna för en andra etapp i byggnationen av Kraftvärmeverk Karlskrona har överlämnats till bolagets styrelse för beslut. För att Affärsverken
med egna medel ska kunna svara upp mot den ökande efterfrågan på närproducerad el och
fjärrvärme, bedöms etapp två behöva vara klar 2018-19. Förstudien blir underlag för två
beslut – om en eventuell investering och om panna nummer två i så fall ska eldas med flis
eller både flis och brännbart. Idag körs Karlskronas brännbara avfall till Västervik och Malmö.

Q1-Q4
Mältan
utvecklas

Vältrimmad
avfallssortering
Trenden med ökad sortering av
avfallet har hållit i sig under
2013. Det har dock även den
trend gjort, som signalerar att
den totala avfallsmängden i

Uppförande av
fordonshallar
Under det gångna året påbörjades
byggnationen av nya garage och carportar
på Affärsverkens avfallsanläggning

samhället också ökar. Den andel
av avfallet som läggs på deponi
fortsätter emellertid att minska.
1988 deponerade Karlskronaborna 60 000 ton avfall, men idag rör
det sig om mindre än 3 000 ton.

Mältan i Bubbetorp. Affärsverken invigde
härom året de nya kontoren och personalutrymmena på Mältan. De nya fordonsutrymmena väntas stå klara under 2014.

Premiär för pappersdestruktion
Offentliga myndigheter hanterar dokument som är sekretessbelagda och som måste tas om hand och destrueras enligt ett strikt
regelverk. Under 2013 inledde Affärsverken ett samarbete med det rikstäckande företaget IL som innebär att alla sekretesspapper som
IL och Affärsverken samlar in i sydöstra Sverige respektive lokalt i Karlskrona tas omhand i en ny destruktionsanläggning på Mältan.
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Ledningsgrupp

Anders Persson, administrativ chef | Anders Savetun, affärsområdeschef | Anna Wallin, marknads- och försäljningschef | Thomas Eriksson, VD
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”Vi och våra medarbetare står för en
positiv och hållbar samhällsutveckling
i Karlskrona”

Åke Svensson, affärsområdeschef | Anders Karmehed, affärsområdeschef | Jan Lindqvist, affärsområdeschef
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Styrelse

Arne Stenström, suppleant | Bengt Johansson, ledamot | Catharina Rosenqvist, ledamot | Christer Sandström, vice ordförande |
Charlotte André, suppleant
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”Affärsverken arbetar på ett
framgångsrikt sätt för medborgarna,
näringslivet och samhällsnyttan.”

Michael Thurbin, ledamot | Pål Ryke, facklig företrädare Vision | Roger Arvidsson, suppleant | Stefan Steenhoff,
facklig företrädare SEKO
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Affärsverken Karlskrona AB
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Affärsverken Karlskrona AB

Ägarförhållanden
Affärsverken Karlskrona AB är ett helägt
dotterbolag till AB Karlskrona Moderbolag, organisationsnummer 5562919877, med säte i Karlskrona, som är ett
helägt kommunalt bolag och utgör
koncernmoder i Karlskrona kommun.
Information om verksamheten
Affärsverken Karlskrona AB arbetar
huvudsakligen inom fyra affärsområden
– Värme, Renhållning, Båttrafik och
Stadsnät. Därutöver finns en egen
resultatenhet för kundarbeten samt
en gemensam för administration vars
funktioner är ledning, marknadsföring,
kvalitet, ekonomi, IT, personal och
kundservice. Bolaget äger dotterbolagen
Affärsverken Energi AB och Affärsverken
Elnät AB.
Värme
Produktion av fjärrvärme bedrivs i
huvudsak i tre produktionsanläggningar,
KVV Karlskrona, Väster Udd och Gullberna. Kraftvärmeverket togs i drift under
hösten 2012 och har nu kunnat producera
värme och el under en hel säsong. En närvärmeanläggning finns numer driftsatt i
Nättraby och i Jämjö är en närvärmecentral under uppförande. Fjärrvärmeleveranserna uppgick under året till
256 GWh (253 GWh) och elproduktionen
till 63 GWh (37 GWh). Fjärrkyla distribueras inom Gräsviksområdet och leveranserna har uppgått till 1,1 GWh (0,9 GWh).
Gasolanläggningen på Verkö har under
året avvecklats och kunderna har flyttats
över till fjärrvärmeleveranser.
Renhållning
Affärsområdet arbetar på marknaden
som entreprenör. Verksamheten omfattar
insamlingen av hushållsavfall, insamling
av återvinningsmaterial, omhändertagande av industrins avfallsmängder,
behandling av återvinningsmaterial samt
ansvaret för avfallsanläggningen Mältan,
tidigare Bubbetorp.

Båttrafik
Bolaget bedriver en omfattande turistoch beställningstrafik med egna båtar.
Dessutom är man entreprenör åt Blekingetrafiken avseende reguljärtrafiken.
Stadsnät
Bolaget driver ett öppet bredbandsnät
inom Karlskrona kommun. Kunderna väljer
vilka tjänster man önskar köpa direkt av
tjänsteleverantörerna i vår kundportal.
Resultat och ställning
Årets resultat, efter avskrivningar och
räntor, uppgick till 11,4 mkr (14,5 mkr)
och ligger över den fastställda budgeten
med 14 mkr. Bolagets åtagande i garantier
för dotterbolaget uppgår till 28,5 mkr
(28,5 mkr).
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret och efter dess
utgång
Värme
Kraftvärmeverk Karlskrona har under året
kompletterats med en ammoniakstripper
för att ytterligare sänka utsläppsvärdena
från anläggningen. Närvärmecentralen i
Nättraby har driftsatts och leveranserna av
värme påbörjats. Anläggningen eldas med
pellets. Upphandling av en närvärmecentral
till Jämjö har slutförts och byggnationen
sker under 2014 med värmeleveranser
planerade till värmesäsongen 2014/2015.
Under året har den biobränslebaserade delen i produktionen uppgått till 98 % (95 %).
Renhållning
Avtal har tecknats med samarbetspartner
om att bygga upp en verksamhet för
omhändertagande av sekretesspapper.
En komplettering av återvinningsverksamheten som växer.
Båttrafik
2013 har varit ett bra år för skärgårdstrafiken. 2013 blev det rekord i antalet
resande, över 63 000 stycken.
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Förvaltningsberättelse
dess att kraftvärmeverket i Bubbetorp
togs i drift har under de senaste åren uppförts flera mobila biooljeeldade panncentraler. Flera av dessa har succesivt tagits
ur drift och ytterligare en har avvecklats
under våren 2013. Bioolja används på
Verkö. Förbrukningen uppgick under året
till 569 m3 (3 931 m3) vilket ersatt motsvarande mängd eldningsolja.

Stadsnät
Stadsnätet växer nu även på landsbygden.
Flera byanät har anslutits till bolagets
fibernät och trycket växer även i de villaområden som inte ligger inom ramen för
att kunna erhålla landsbygdsstöd till
kanalisationen.
Dotterbolaget Affärsverken Energi AB
Försäljningen har under året ökat.
Försäljningen har uppgått till 904 GWh
(869 GWh). Marknadsandelarna inom eget
distributionsområde har ökat något.

Produktion av värme kan inte bedrivas
utan tillstånd och är därför avgörande för
affärsområde Värme som sysselsätter 20
personer vilket motsvarar knappt 10 % av
bolagets personal.

Dotterbolaget Affärsverken Elnät AB
2013 är bolagets första verksamhetsår
som eget dotterbolag. Inriktningen följer
styrelsens uppgjorda mål och inriktar sig
på att avsluta distributionsspänningen
6 kV som skall vara avvecklad under 2015.

Mältan är platsen där i stort sett all
avfallshantering i kommunen sker. De
främsta miljöfrågorna inom verksamheten
är hanteringen av deponigas och lakvatten
från deponin. Gasen samlas in, renas och
en ny ledning har byggts för anslutning till
KVV Karlskrona. Under utbyggnaden av
kraftvärmeverket har det av säkerhetsskäl
varit nödvändigt att fackla bort gasen.
Pga sättningar i deponin har effekten i
uppsamlingssystemet minskat och under
året har investeringar gjorts för att öka
uttaget av gas. Lakvattnet genomgår lokal
rening och avleds sedan till kommunens
reningsverk för ytterligare rening. Det stora magasinet tömdes under vintern för att
förses med dräneringssystem under duken
för bortledning av grundvatten och gas.
Under året har ett nytt bevattningssystem
för lakvattnet installerats och nya luftare
testats med gott resultat vad gäller syresättningen.

Miljöpåverkan
Under 2013 har bolaget haft fem anmälningspliktiga och fyra tillståndspliktiga
verksamheter enligt miljöbalken i drift.
Ett tillstånd avser avfallsanläggningen i
Bubbetorp, två andra produktionsanläggningar för fjärrvärme och det tredje kraftvärmeverk Karlskrona. Dessa verksamheter påverkar miljön främst genom utsläpp
av kväveoxider och stoft till luft. Utsläppet
av NOx från verken har uppmätts till sammantaget 62 ton (59 ton). Produktionen
vid samtliga anläggningar är baserad på
biobränslen, vilket innebär att utsläppet
av växthusgaser som koldioxid är mycket
litet. I stamnätet uppgick den förnybara
andelen av tillfört bränsle till 99,88 %.
För att möta behovet av fjärrvärme till

”Vi drar
nytta av
vind och
vatten”
Affärsverken tar ett stort ansvar.
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Moderbolaget	

2013

2012

2011

Nettoomsättning
380 402
Resultat efter fin. poster
11 419
Balansomslutning
1 951 393
Soliditet (%)
16,6
Avkastning på totalt kap (%)
4,8
Avkastning på eget kap (%)
11,8
Medelantalet anställda
173,0

454 337
14 548
2 035 752
15,1
3,4
4,7
187,9

408 405
19 101
1 758 826
17,5
3,1
6,2
179,5

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.
• Se not 24 för nyckeltalsdefinitioner.

2010

2009

431 767
382 080
27 786
29 586
1 498 497 1 011 797
20,5
27,5
3,3
4,5
9,2
10,6
162,1
163,5

Affärsverken Karlskrona AB

Sedan halvårsskiftet 2010 levererar
dotterbolaget endast förnybar el till alla
konsumenter.
Framtida utveckling
Moderbolaget
Styrelsen har givit ett uppdrag till ledningen att arbeta fram förstudien för etapp 2
av kraftvärmeverket under kommande år.
Om utvecklingsplanerna i fjärrvärmenätet,
som fastställts håller, kommer ny produktionskapacitet att behövas till värmesäsongen 2018/2019. Bränslefrågan är
diskussionspunkt.
Under 2014 kommer närvärmeanläggningen i Jämjö att uppföras. Då har bolaget
slutfört de två närvärmeanläggningar som
uppdrogs av Kommunfullmäktige i det
miljöprogram som skall minska utsläpp till
luft i Karlskrona och som ligger helt i linje
med de nationella målen.
Efterfrågan på ett starkt fibernät till alla
ökar trycket på att bolaget skall öka sina
satsningar. Många byanät har erhållit kanalisationsstöd och under de kommande åren
kommer fler och fler att vilja ansluta sig.
Bolaget ser också en ökad efterfrågan på
fiberanslutningar i de närliggande villaområdena till tätorten. Dessa kommer dock
att få byggas på kommersiella villkor då det
inte utgår något kanalisationsstöd inom
dess områden.

Den torra sommaren och hösten innebar
mycket liten tillströmning av lakvatten och
först under sommaren 2014 finns förutsättningar att utvärdera gjorda investeringar som syftar till att öka reningseffekten,
bl.a. nitrifieringsprocessen.
De anmälningspliktiga verksamheterna
utgörs av mindre panncentraler som
eldas med bioolja och pellets. En av de tre
återstående anläggningarna som stöttar
i fjärrvärmenätet har avvecklats under
året. I Nättraby produceras fjärrvärme med
pellets i ett mindre nät så kallad närvärme
och på Verkö har den gamla gasolanlägg-

ningen ersatts av fjärrvärme baserad på
eldning med bioolja i väntan på anslutningen till huvudnätet.
Bolagets sammanlagda koldioxidutsläpp
uppgick 2013 till 392 ton (3 580 ton) varav
107 ton (2 210 ton) inom stamnätet och
resterande i mindre anläggningar. Bolaget
skall därmed lämna 107 utsläppsrätter
(2 210 utsläppsrätter), en utsläppsrätt
för varje ton utsläppt koldioxid. Närvärmenäten som till att börja med försågs med
värme genom oljeeldade anläggningar har
ersatts med biobränslebaserade enheter.

Planeringen fortgår när det gäller laddstolpar till elbilar och bolaget kommer under
våren 2014 att utöka antalet för att möta
en förväntad expansion och för att stimulera användningen av elbilar i samhället.
Samhället kommer att öka trycket på
återvinningsindustrin att utveckla ett ökat
omhändertagande av återvinningsmaterial.
Bolaget kan i denna omställning vara en
entreprenör som har goda kunskaper och
kan hjälpa till i den fortsatta omställningen.
Dotterbolaget Energi AB
Reformen om en nordisk slutkundsmarknad för elkunderna har skjutits något på
framtiden. De nordiska länderna ligger
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Förvaltningsberättelse
inte i samma fas för införandet vilket
innebär en förskjutning i tid. Ett uppdrag
att utreda eget balansansvar har getts av
styrelsen och skall redovisas under mitten
av 2014.

säkerställas. Beräkning har gjorts och
hänsyn tagits till utstående kvarkraft i
bokslutet.
Styrelsen har antagit en ny krafthandelspolicy som reglerar öppna positioner inom
elhandeln och belyser även hur vår nya
elproduktion skall prissäkras för att minimera riskerna. Bolaget har köpt in hela sitt
behov av elcertifikat och annullerat dessa
enligt lagstiftningen.

Dotterbolaget Elnät AB
Fokus ligger på att förbereda sig för en ny
modell för intäktsramen som EI arbetar på.
Dessutom omläggningen av de kvarvarande kunderna till distributionsspänningen
24 kV.

Dotterbolaget Elnät AB
Risker föreligger i Energimarknadsinspektionens intäktsram om denna inte
kommer att ge utrymme för nödvändiga
reinvesteringar. Bolaget har överklagat EIs
beslut för åren 2012-2015. Nytt regelverk
kommer med all säkerhet att föreslås från
EIs sida för åren 2016-2019.

Riskfaktorer
Moderbolaget
Bolagets finansiella risk är ränterisken.
Bolagets lånestruktur har en duration av
2,1 år (2,7 år). (Duration betyder förfallostruktur för låneportföljen). Finanspolicyn
säger att bolaget skall hålla en genomsnittlig bindningstid av 2 - 6 år med inriktning
3 - 4 år. Genom swappar har bolaget en
genomsnittlig räntebindning av 3,8 år (4,4
år). Om bolagets genomsnittliga ränta skulle öka med 1,0 % ökar räntekostnaden med
12,9 mkr baserat på nuvarande låneskuld.

Forskning och utveckling
Bolaget har under året deltagit i ett mindre
antal forskningsprojekt i branschorganisationernas regi.
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står
följande medel:
Balanserad förlust
-17 767 kr
Årets resultat
8 439 671 kr
Erhållna och lämnade
koncernbidrag
-8 586 452 kr
Summa
-164 548 kr

Det uppstår en marknadsrisk om kunderna
väljer att köpa någon produkt från annan
leverantör. Denna risk motverkas av att det
inom koncernen finns ett flertal andra produkter som säljs till kunderna och därmed
är koncernen inte beroende av en enskild
produkt.
Inom koncernen uppstår kreditrisker.
Dessa minskas systematiskt med en väl
fungerande funktion för kreditkontroll.
Bolaget har en fastställd krav- och kreditpolicy och ledningen har utfärdat rutinbeskrivningar som verksamheten har att
följa.
Dotterbolaget Energi AB
Kvarkraftsavräkning har nu kommit ifatt.
Det finns endast 5 månader oreglerat.
Beräkningsgrunderna har under åren
utvecklats och kan med stor marginal

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta
att förlusten, 164 548 kr, överförs i ny
räkning.

”Vi satsar
på miljön”
Det får goda effekter för människor
och natur kring hela södra Östersjön.
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Koncernens fria egna kapital uppgår till
336 457 SEK. Inga avsättningar till bundna
reserver föreslås.

Årets siffror
Affärsverken Karlskrona AB

Affärsverken Karlskrona AB

Resultaträkning
KONCERNEN	
MODERBOLAGET		
		
(KSEK)	Not
2013
2012
2013
2012
			
Nettoomsättning
1,4
865 786
829 330
380 402
454 337
Aktiverat arbete för egen räkning		
8 173
10 471
4 250
10 471
Summa intäkter		
873 959
839 801

384 652

464 808

Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter
2
-522 431 -542 602
Övriga externa kostnader
3, 4
-66 559
-59 210
Personalkostnader
5, 6, 7
-103 485
-97 955
Avskrivning enligt plan
8
-94 131
-73 312
Övriga rörelsekostnader		
-577
-1 477

-113 260
-59 036
-78 894
-80 319
-520

-176 388
-63 137
-90 466
-73 312
-1 475

Summa kostnader		
-787 183 -774 556

-332 029

-404 778

Rörelseresultat		
86 776
65 245

52 623

60 030

Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		
7 174
8 589
Räntekostnader		
-55 640
-54 740

14 393
-55 597

8 485
-53 967

-46 151

-41 204

-45 482

Resultat efter finansiella poster		 38 310
19 094
11 419
			
Bokslutsdispositioner
9
-557
Skatt på årets resultat
10
-8 483
11 404
-2 422

14 548

Årets resultat		
29 827
30 498

11 706

Summa finansiella investeringar		-48 466

18

8 440

1 413
-4 255
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Balansräkning
KONCERNEN	MODERBOLAGET
Tillgångar (KSEK)	Not

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 11		
Dataprogram		
7 415
7 860

7 167

7 860

7 415

7 860

7 167

7 860

Materiella anläggningstillgångar
11
Byggnader och mark		
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier och verktyg		
Pågående nyanläggningar, maskiner		

327 949
1 319 121
5 419
47 132

334 273
1 305 717
7 077
49 500

327 889
1 136 631
5 350
46 017

334 273
1 305 717
7 077
49 500

Summa materiella anläggningstillgångar

1 699 621

1 696 567

1 515 887

1 696 567

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
12
Fordringar hos koncernföretag				
Andra långfristiga fordringar		
484
1 567

4 814
200 000
484

4 814
0
1 567

484

1 567

205 298

6 381

Summa anläggningstillgångar		
1 707 520

1 705 994

1 728 352

1 710 808

32 664

43 177

32 664

32 664

43 177

32 664

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
92 724
87 204
Fordringar hos koncernföretag
13
38 522
44 750
Övriga fordringar		
8 465
7 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
61 738
76 172

93 977
71 388
7 873
13 830

87 796
48 944
7 230
30 774

215 572

187 068

174 744

Kassa och bank		
5 235
120 652

-7 204

117 536

368 888

223 041

324 944

2 074 882

1 951 393

2 035 752

2013-12-31

Anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter		

43 177

Summa varulager		
43 177

Summa kortfristiga fordringar		
201 449

Summa omsättningstillgångar		
249 861
Summa tillgångar		

1 957 381
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KONCERNEN	MODERBOLAGET
Eget kapital och skulder	Not
Eget kapital

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

14

Bundet eget kapital
Aktiekapital (201 256 aktier)		
20 126
20 126
20 126
Bundna reserver		
304 151
287 360
Reservfond				
4 100

4 100

24 226

24 226

-8 604
8 440

-11 724
11 706

16 450

-164

-18

323 936

24 062

24 208

Obeskattade reserver

15			
383 775

383 218

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

16
17

Summa bundet eget kapital		
324 277

307 486

20 126

Fritt eget kapital			
Balanserad förlust		
-29 981
-14 048
Balanserad vinst eller förlust				
Årets resultat		
29 827
30 498
Summa fritt eget kapital		
-154
Summa eget kapital		
324 123

84 308
22 949

23 517

22 950

107 257

23 517

22 950

1 290 000
39 023

1 400 000
39 410

1 290 000
33 224

1 400 000
39 410

Summa långfristiga skulder		
1 329 023

1 439 410

1 323 224

1 439 410

37 572
138 901
0
5 439

61 340
71 514
0
7 261

14 903

25 851

84 431
23 517

Summa avsättningar		
107 948
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

18
19

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
64 963
94 711
Skulder till koncernföretag
20
62 329
43 551
Skatteskulder		
2
3
Övriga skulder
21
30 848
26 480
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
22
38 145
39 534
Summa kortfristiga skulder		
196 287

204 279

196 815

165 966

Summa eget kapital och skulder		
1 957 381

2 074 882

1 951 393

2 035 752

0
0
Inga	Inga

0
28 500

0
28 500

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
KONCERNEN	MODERBOLAGET
(KSEK)

2013

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
38 310
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 93 984
Delsumma
132 294
Betald skatt		
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
132 294

2012

2013

2012

19 094
88 319
107 413
-2

11 419
74 372
85 791
0

14 548
88 320
102 868
1

107 411

85 791

102 869

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) Minskning (+) av varulager
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

-10 513
14 123
-7 992

-2 557
-16 244
15 395

-10 513
-12 324
30 849

-2 557
-7 270
-36 162

Kassaflöde från den löpande verksamheten

127 912

104 005

93 803

56 880

Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella/materiella anlägg. tillgångar
-96 904 -270 554
-60 546
Försäljning av immateriella/materiella anlägg. tillgångar
492
1 168
161 928
Ökning (-)/Minskning (+) långa fordringar
1 083
425
1 083

-270 554
1 168
425

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-95 329

-268 961

102 465

-268 961

Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån
80 000
378 156
80 000
420 000
Amortering skuld
-190 000 -120 000
-190 000 -120 000
Erhållna koncernbidrag			
26 992
4 520
Lämnade koncernbidrag
-38 000
-20 700
-38 000
-20 700
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-148 000

237 456

-121 008

283 820

Årets kassaflöde

-115 417

72 500

75 260

71 739

120 652
5 235

48 152
120 652

117 536
192 796

45 797
117 536

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
94 131
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
-328
Valutakursdifferens
0
Förändring långfristig skuld, övriga skulder
-387
Förändring övriga avsättningar
568

73 312
289
0
14 033
685

80 319
-328

73 312
289

-6 186
567

14 033
686

Summa

88 319

74 372

88 320

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

93 984
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Noter
Redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer

Rörelseresultat före
finansiella poster

Belopp i KSEK, om inget annat anges. Om inte särskilt
anges, gäller kommentarerna både koncernen och
moderbolaget.
Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen och följer Bokföringsnämndens råd. I det fall det
saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden, har i
förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.		

2013

2012

Elnät
Värme
Renhållning
Övrigt

0
45 040
5 960
1 623

26 806
27 603
5 998
- 377

Summa

52 623

60 030

Not 2 Terminskontrakt
		
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden samt Redovisningsrådets rekommendationer, varvid
Avser endast koncernen.
moderbolagets anskaffningsvärden för aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital.
Terminskontrakt el
2013
2012
Koncernbidrag redovisas enligt redovisningsrådets akutgrupps uttalande angående redovisning av koncernbidrag
Avser endast koncernen då detta avser dotterbolagets
och aktieägartillskott. Detta innebär att lämnade/motsäkrade elkontrakt på Nordpool via mäklare.
tagna koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med
beaktande av en beräknad skatteeffekt på 22 %. 		
Antal kontrakt
389
478
			
Säkrad volym MWh
1 156 724 1 206 344
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är uppAndel säkrat/
tagna till anskaffningsvärdena minskade med ackumukontrakterad volym i %
99
99
lerade avskrivningar. Avskrivningar sker på ursprungligt
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet -69 226
-52 694
anskaffningsvärde och med procentsatser som bedöms
efter ekonomisk livslängd. Bolaget använder samma
Terminskontrakt elcertifikat
2013
2012
procentsatser som branschen gör, se not 8.		
		
		
Antal elcertifikat
149 769
114 000
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsI % av årsförbrukningen
126
76
pris och verkligt värde. Först in/först ut principen har
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet
-4 943
2 289
använts. Erfoderligt inkuransavdrag har gjorts.		
				
Avser både koncern och moderbolag.
Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas
inflyta.			
Terminskontrakt utsläppsrätter
2013
2012
Anslutningsavgifter avseende både elnät, värme och
stadsnät periodiseras med en tiondel som en intäkt
per år. Vi tar upp nästkommande års upplösning som
en kortfristig skuld och resterande nio år som en övrig
långfristig skuld.

Not 1 Information om rörelsegrenar
Nettoomsättning och rörelseresultat före finansiella
poster fördelar sig på följande rörelsegrenar (avser
moderbolaget). Dotterbolagen har bara en rörelsegren
vardera.
2013

2012

Elnät
Värme
Renhållning
Övrigt

0
214 392
76 046
89 964

100 522
193 125
74 404
86 286

Summa

380 402

454 337

Nettoomsättning
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Antal utsläppsrätter stycken
I % av årsförbrukningen
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet

3 453
3 227
146

4 147
187
240

Terminskontrakt valuta

2013

2012

Valutaterminer till inköp av material
och utrustning nybyggnation av
kraftvärmeverk
Antal valutakontrakt		
0
1
kEUR		
0
1 000
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet
0
-235
Finansiella instrument, ränteswappar 2013

2012

Nominellt belopp KSEK		 480 000
Antal kontrakt		
9
% av totala lån		
37
Löptid i snitt, år		
6,9
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet
7 030

480 000
9
34
7,9
13 914
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Not 3 Kostnader för revisorerna

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts
av Ernst & Young AB. Totalt revisionsarvode redovisas i
AB Karlskrona Moderbolag.

2013

2012

Koncern

Totalt Ernst & Young
varav revision

271
211

271
211

317
244

Not 4 Försäljning och inköp mellan koncernföretag (%)
Interna försäljningar
Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen
Affärsverkskoncernen/
Karlskrona kommun
Moderbolaget/Koncernbolagen
Moderbolaget/Karlskrona kommun
Interna inköp
Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen
Affärsverkskoncernen/
Karlskrona kommun
Moderbolaget/Koncernbolagen
Moderbolaget/Karlskrona kommun

penskostn)

andra kostn (varav
ersättn

penskostn)

2012

2013

Koncern Moderbol Moderbol

317
244

2012

Löner och	Sociala

andra kostn (varav
ersättn

2013

2012

2013

Löner och	Sociala

2013

2012

6

7

12
17
20

11
13
16

2013

2012

0

0

0
10
2

2
6
5

Totalt
54 536
22 339 63 800
24 272
moderbolag		
(4 705)		
(5 359)
varav styrelse
och VD	
1 370
1 020
1 145
959
		
(479)		
(486)
Totalt
16 925
6 974
5 010
2 109
dotterbolag		
(1 429)		(493)
varav styrelse
och VD	
69
21
110
31
		
0
Totalt
71 461
29 313 68 810
26 381
koncernen		
(6 134)		
(5 852)
varav styrelse
och VD	
1 439
1 041
1 255
990
		
(479)		
(486)
Not 7 Avtal om avgångsvederlag
Styrelsen kan skilja VD från sin tjänst med sex månaders
uppsägningstid. Därefter utgår lön under sex månader.

Not 8 Avskrivning enligt plan
Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:
Koncernen		
2013
2012

Not 5 Medeltalet anställda
Medelantalet anställda

Moderbolaget
Dotterbolag
Koncernen totalt
Könsfördelningen
bland ledande
befattningshavare
Moderbolaget
Styrelse
Företagets ledning

2013 2013
Antal	Varav
anst.
män

2012 2012
Antal	Varav
anst. män

173
45,6
218,6

187,9
12,8
200,6

75%
81%
76%

78%
54%
77%

Immateriella anläggningar
20
Byggnader och markanläggn. 2-5
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
3-20
Inventarier och verktyg
10-20

2 046
9 890

1 953
5 317

80 439
1 756

64 445
1 597

Summa avskrivningar		
94 131
73 312
Moderbolag		
2013
2012

2013 2013
2012
Kvinnor	Män Kvinnor

2012
Män

1
1

4
5

1
1

4
5

Immateriella anläggningar
20
Byggnader och markanläggn. 2-5
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
3-20
Inventarier och verktyg
10-20

1 765
9 890

1 953
5 317

66 934
1 730

64 445
1 597

Summa avskrivningar		
80 319
73 312

Not 9 Bokslutsdispositioner

Avser moderbolaget. Minustecken innebär en upplösning.		
		
2013
2012
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan

557

-1 413

Summa

557

-1 413
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Noter
Not 10 Skatt

Maskiner och andra
tekniska anläggningar

Minustecken innebär en skatteintäkt.
2013
Koncern

2012

2013

2012

Koncern Moderbol Moderbol

Inkomstskatt
0
2
0
0
Uppskjuten skatt
koncernbidrag
8 360
5 444 2 422 4 255
Uppskjuten skatt
obeskattade reserver
123
-311		
Förändrad skattesats
från 26,3 till 22 % på
obeskattade reserver		 -16 539		
0

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

8 483 -11 404

2 422

2013
Moderbol

1 917 051 1 917 051
94 086
58 842
-15 315 -363 333
1 995 822 1 612 560
-611 334 -611 334
15 072 202 339
-80 439
-66 934
-676 701 -475 929

Utgående planenligt restvärde
Summa

2013
Koncern

1 319 121 1 136 631

4 255
Inventarier och verktyg

Not 11 Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

2013

2013

Koncern

Moderbol

12 432
1 601
0
14 033

12 432
1 601
-1 986
12 047

Ingående avskrivningar
-4 572
Försäljningar/utrangeringar
0
Årets avskrivningar
-2 046
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 618
Utgående planenligt restvärde
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark

7 415

-4 572
1 457
-1 765
-4 880

2013
Moderbol

14 912
98
0
15 010

14 912
99
-133
14 878

Ingående avskrivningar
-7 835
Årets avskrivningar
-1 756
Försäljningar/utrangeringar
0
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 591

-7 835
-1 730
37
-9 528

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

Utgående planenligt restvärde

5 419

Pågående nyanläggningar

Maskiner och andra
tekniska anläggningar

5 350

2013

2013

Koncern

Moderbol

47 132

46 017

7 167

2013

2013

Koncern

Moderbol

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

368 384
3 566
0
371 950
-34 111
0
-9 890

368 384
3 566
-60
371 890
-34 111

-44 001

-44 001

Utgående planenligt restvärde

327 949

327 889

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

164 231
7 044

164 231
7 044

Summa taxeringsvärden fastigheter 171 275

171 275
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2013
Koncern

-9 890

Not 12 Andelar i koncernföretag
Avser moderbolaget.
Kapital-	Rösträttsandel

andel

Antal

Bokfört

andelar

värde

		
Affärsverken Energi AB 100%
100%
400 4 000
Affärsverken Elnät AB 100%
100%
60
814
Summa				4 814
Organisationsnummer	Säte
Affärsverken Energi AB
Affärsverken Elnät AB

556086-1618
556532-0834

Karlskrona
Karlskrona

Affärsverken Karlskrona AB

Not 13 Fordringar hos koncernföretag
2013

2012

Not 16 Uppskjuten skatt
2013

2012

Koncern

Koncern Moderbol Moderbol

14 308

16 264

47 174

20 458

24 214

28 486

24 214

28 486

Totalt
Karlskrona kommun		 38 522

44 750

71 388

48 944

Koncernbolag
Övriga ej
koncernbolag

Den uppskjutna skatteskulden beräknas till 22 %.

Uppskjuten skatt på obeskattade
reserver

2013

2012

84 431

84 308

Not 17 Övriga avsättningar
Avser avsättning till deponeringsanläggningarna
Torskors, som inte används längre, och Bubbetorp.

Not 14 Förändring av eget kapital
Koncernen

Aktie-

Bundna

kapital

reserver

Balans.	Årets	Summa
resultat

resultat

Belopp vid
årets ingång 20 126 287 360 -14 048 30 498 323 936
Årets vinst
till balanserat
resultat			 30 498 -30 498
0
Förskjutning		
mellan fria och
bundna reserver		 16 791 -16 791		
0
Lämnat koncernbidrag		 -38 000		 -38 000
Uppskjuten skatt			
lämnat koncernbidrag			
8 360		
8 360
Årets resultat				 29 827 29 827
Summa
Moderbolaget

20 126 304 151
Aktie-	Reservkapital

fond

-29 981

29 827 324 123

Balans.	Årets	Summa
resultat

resultat

Belopp vid
årets ingång 20 126
4 100 -11 724 11 706
Årets vinst
till balanserat
resultat			 11 706 -11 706
Lämnat koncernbidrag		 -38 000		
Uppskjuten skatt
lämnat koncernbidrag			
8 360		
Erhållet koncernbidrag
dotterbolaget			 26 992		
Uppskjuten skatt
erhållet koncernbidrag		 -5 938		
Årets resultat				
8 440
Summa

20 126

4 100

-8 604

8 440

2013

2012

Övriga ej koncernbolag, lån
Summa övriga ej koncernbolag

1 290 000
1 290 000

1 400 000
1 400 000

Totalt Karlskrona kommun
Förfaller till ”betalning”
fem år eller senare

1 290 000

1 400 000

60 000

60 000

2013

2012

Övriga ej koncernbolag, lån
Summa övriga ej koncernbolag

1 290 000
1 290 000

1 400 000
1 400 000

Totalt Karlskrona kommun
Förfaller till ”betalning”
fem år eller senare

1 290 000

1 400 000

60 000

60 000

Koncernen

Moderbolaget

24 208

0
-38000
8 360
26 992
-5 938
8 440
24 062

Not 15 Obeskattade reserver
Avser moderbolaget.

Skillnad mellan bokförda
avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

Not 18 Skulder koncernföretag

2013

2012

383 775

383 218

Not 19 Övriga skulder
Avser periodiserade anslutningsavgifter på Elnät, Värme
och Stadsnät. Periodisering har skett med 10 % och i
vissa fall 20 % per år.
2012

Koncernen

2013

Övriga skulder
Förfaller till “betalning”
fem år eller senare

39 023

39 410

14 669

16 492

Moderbolaget

2013

Övriga skulder
Förfaller till “betalning”
fem år eller senare

33 224

39 410

12 816

16 492

2012
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Noter
Not 20 Skulder koncernföretag
2013

Not 23 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2012

2013

2012

Koncern

Koncern Moderbol Moderbol

38 051

20 753 114 643

48 716

24 278

22 798

24 258

22 798

62 329

43 551 138 901

71 514

Avser moderbolag.
Ansvarsförbindelser

Koncernbolag
Övriga ej
koncernbolag
Totalt
Karlskrona kommun

Borgensförbindelse

2013

2012

28 500

28 500

Not 24 Nyckeltalsdefinitioner
Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:

Not 21 Övriga skulder
2013
Koncern

2012

2013

2012

Koncern Moderbol Moderbol

Mervärdesskatt
Avfallsskatt
Arbetsgivaravgift
och källskatt
Energiskatt
Riskpremie
Övrigt

5 508
-191

4 769
-785

4 430
-191

3 334
3 102
17 378 17 895
1 669		
-1 020
166

2 475
0
0
-1 020

2 857
0

Summa

30 848

26 480

5 439

7 261

10 272
-785

165

Samtliga nyckeltal är beräknade på utgående balans.
Beräknat eget kapital är eget kapital med tillägg om
78 % av obeskattade reserver.
Soliditet
Beräknat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i
procent av beräknat eget kapital.

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013
Koncern

Löneskulder
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Periodiserade
anslutningsavgifter
Upplupen kostnad,
råkraft och
elcertifikat
Övriga upplupna
kostnader
Förutbetalda
intäkter

2012

2013

2012

Koncern Moderbol Moderbol

675
4 080
2 965

549
4 054
2 926

608
3 228
2 374

574
3 718
2 700

6 887

6 484

5 546

6 484

16 728

13 146

208

0

6 810

12 375

2 939

12 375

0

0

0

0

Summa upplupna
kostnader och
förutbetalda intäkter 38 145

39 534

14 903

25 851
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i
Affärsverken Karlskrona AB
Org.nr 556049-4733
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen för Affärsverken
Karlskrona AB för räkenskapsåret 2013-01-01
– 2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörerens
ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen och
koncernredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra

ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderbolagets och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2013 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för
Affärsverken Karlskrona AB för 2013-01-01 –
2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala
oss om förslaget till dispositioner beträffande
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bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Karlskrona den 28 mars 2014
Ernst & Young AB
Anders Håkansson
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till årsstämman i
Affärsverken Karlskrona AB
Org.nr 556049-4733
Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Affärsverken
Karlskrona AB verksamhet under 2013.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal
verksamhet samt av årsstämman fastställt
ägardirektiv.
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Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
I vår granskning konstaterar vi att bolaget inte
har kunnat leva upp till det fastställda avkastningskravet enligt fullmäktiges ägardirektiv.
Vi noterar att ägardirektivet bör differentieras
med hänsyn till Affärsverken Karlskrona AB:s
olika verksamhetsområden.
Vi bedömer dock sammantaget att bolagets
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt att bolagets interna kontroll varit
tillräcklig.
Karlskrona den 31 mars 2014
Bo Löfgren			
Annacarin Leufstedt

Ordförande har ordet

Det är utmaningarna
som sporrar
Företag på konkurrensutsatta marknader möts ständigt av nya
utmaningar. Det är i grunden positivt, då det bidrar till en ökad flexibilitet
och en förmåga att höja blicken och möta omvärldsförändringar.
M AT S L IND B O M , ORD F ÖR A NDE

2012-2013 var den första hela vintersäsongen med kraftvärmeverket vid Mältan.
Det är fantastiskt att kunna konstatera
att inkörningsproblemen varit försumbara
och att driftsuppehållen varit närmast
obefintliga. Här finns skäl att nämna vår
under året avgångne VD Jan Svenssons
insatser. Han såg genom upphandling till
att investeringen höll sig inom tilldelade
ramar samtidigt som olika leverantörers
komponenter kunde byggas ihop till en
välfungerande helhet och ge anläggningen en positiv start.
	Parallellt med utbyggnaden av fjärrvärmen har Karlskrona kommun arbetat
med energieffektivisering. Kommunen har
sänkt energibehovet i de egna fastigheterna från 194 KWh per kvadratmeter och
år 2005 till 95 KWh per kvadratmeter och
år 2013. Är det bra för Affärsverken? Ja,
vi har ingen anledning att inte vara en
del av det energieffektiva och långsiktigt
hållbara samhället. Vi måste samtidigt
vara noga med att begränsa företagets
investeringar till det som bedöms optimalt.
För styrelsen har året präglats av
rekryteringen av vår nye VD Tomas
Eriksson, som tillträdde i november.
Vi hälsar honom varmt välkommen att

tillsammans med övriga medarbetare ta
sig an framtida utmaningar – för sådana
finns och nya tillkommer.
2013 blev året då efterfrågan på bredband via fiber formligen exploderade. Det
bekräftar att vi gjorde en korrekt bedömning vid rätt tid när vi köpte in Karlskrona
Nät för att kunna möta en ökad efterfrågan. Förväntningarna på Affärsverken och
kommunen är stora i såväl villaområdena
som i de byanätsgrupper på landsbygden
som bildats eller är under bildande. Det
är en konkurrensfördel att vara nära sina
kunder.
	Det är också positivt att vi inom
energiområdet vinner nya upphandlingar
långt utanför vårt eget distributionsnät.
På en tuff, konkurrensutsatt marknad
kommer inte framgången av en slump.
Framgång är resultatet av kunskap och
målmedvetet arbete. Det engagemang
som vår personal visar och affärsområdenas gemensamma resultat tyder på att
Affärsverken är väl rustat för morgondagen.
Till sist: Visst vore det trevligt om någon av våra båtar kunde köra arbets- och
gymnasieresor året runt och därigenom
bidra till att ge Karlskrona mer sjöstadskaraktär och Affärsverken mer goodwill.
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Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till
Affärsverken Karlskrona AB, organisationsnummer 556049-4733 med säte i
Karlskrona. Detta i sin tur ägs till 100 %
av AB Karlskrona Moderbolag med
organisationsnummer 556291-9877,
med säte i Karlskrona, som ägs av
Karlskrona kommun.
Information om verksamheten
Affärsverken Energi AB profilerar sig som
ett företag med hög personlig service.
Bolaget verkar i hela Sverige även om
sydöstra Sverige räknas till bolagets
hemmamarknad.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret och efter dess
utgång
Elmarknaden har under året varit stabil.
God tillgång på vatten och hög tillgänglighet i kraftproduktionen har lugnat marknaden vilket inneburit stabila priser med
relativt små fluktuationer. Spotpriserna
på den nordiska elmarknaden har under
året varit något högre än föregående år
och det finns en svag tendens till ökade
priser men inte alls med de svängningar
som tidigare år.
En stor andel av kunderna har därmed
under året legat på rörligt pris men under
vinterns antågande har fler och fler valt
att binda i alla fall över vintern för att
inte råka ut för några överraskningar.
Indelningen av Sverige i elområden har
under året inte givit kunderna i södra
delen av Sverige en så stor ökning av
kostnaderna som befarat.
Elbörsen öppnade under året upp för
handel med elterminer i upp till 10 år
framåt i tiden. Bolaget var första elhandelsföretag som lanserade ett standardavtal med längre löptid än 5 år på den
svenska marknaden med det nya

8-årsavtalet. Bolaget har säkerställt de
omteckningar som gjorts på utgående
kontrakt under året. Det har också tillkommit ett antal nya kunder för leverans
lite längre fram. Detta är första steget
mot styrelsens målsättning om ökade
volymer med behållande av oförändrade
risker.
Bolagets erbjudande att handla gemensamt i ”Karlskronaportföljen” eller
”Sverigeportföljen” har haft en positiv
utveckling och många nya kunder har sett
detta som ett sätt att sprida sina risker
precis som de stora förbrukarna gör.
Under året har nya medarbetare rekryterats och vuxit in i sina roller för att kunna
hålla en hög kompetens när det gäller
handel för kundernas räkning.
Riskfaktorer
Bolaget arbetar med utgångspunkt från
den av styrelsen fastställda riskpolicyn.
Varje år värderas riskpolicyn och har inför
2014 ändrats till en krafthandelspolicy
med tanke på att elproduktionen i moderbolaget säljs till börsen via uppdrag till
bolaget. Policyn har därför kompletterats
med denna del. Bolaget försäkrar sig mot
både varmt och kallt väder och därmed
både minskande och ökande förbrukning
under vintermånaderna.
Utställda offerter har korta öppettider
dels för att kunna erbjuda fördelaktiga
priser till marknaden/kunden och dels
minimera riskerna. Det uppkommer risker
när bolaget säljer fastprisavtal med rörlig
förbrukning till kunderna. Prissäkring sker
utifrån kundernas förbrukningsprofiler
och historik. Detta sker med elterminer.
Bolaget använder den finansiella marknaden för att prissäkra sig mot pristoppar.
Bolaget har köpt in hela sitt behov av
el-certifikat och annullerat dessa enligt
lagstiftningen.
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Resultat och ställning
Årets resultat blev en bra bit över budget.
Kvarkraftsredovisningen släpar med
5 månader.
Framtida utveckling
Under året 2013 har bolaget vunnit nya
upphandlingar och tecknat nya kontrakt
för leveranser from 2015. Dessa utgör en
väsentlig del av målsättningen att få fler
kunder i lite större leveranssegment för
att minska beroenderisken om någon av
de stora kunderna väljer annan leverantör.
Vidare arbetar bolaget på målsättningen
att utreda balansansvarsfrågan vidare
under 2014. Belysa för- och nackdelar och
förelägga styrelsen en värdering av de
olika riskerna som kan uppstå. Bolagets
leveransvolym kommer upp i den volym
där det är rimligt att utreda eget balansansvar.

Moderbolaget	
Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kap (%)
Medelantalet anställda

Bolaget har kvar sin tydliga målsättning
att förlorad volym skall tas igen och vår
ambition är att vara så konkurrenskraftiga
att 90 % av den lokala marknaden väljer
bolaget som leverantör.
Forskning och utveckling
Bolaget har inte haft några kostnader för
forskning och utveckling under året.
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserad vinst
37 961 kr
Årets resultat
9 766 392 kr
Lämnat koncernbidrag
-9 837 613 kr
Summa
-33 260 kr
Styrelsen föreslår bolagsstämman
besluta att förlusten 33 260 kr, överförs
i ny räkning.

2013

2012

2011

2010

2009

421 199
12 541
83 854
5,7
15,0
15,6

399 546
4 539
75 303
6,4
7,1
12,8

394 199
5 173
109 468
4,4
5,3
12,1

580 026
14 960
113 747
4,2
13,8
11,8

392 697
4 306
124 141
3,9
4,0
10,1

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges. I not 14 är nyckeltalen definierade.

”Vi växer
med
uppgiften”
Affärsverken har återigen
rekryterat medarbetare.
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Resultaträkning
(KSEK)	Not

2013

2012

Nettoomsättning
1
421 199
399 546
			
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter
2
-383 766
-373 157
Övriga externa kostnader
3
-15 732
-13 682
Personalkostnader
4,5,6,7
-9 337
-7 480
Övriga rörelsekostnader		
-57
-2
Summa kostnader		
-408 892
-394 321
			
Rörelseresultat		
12 307
5 225
			
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter		
239
103
Räntekostnader		
-5
-789
Summa finansiella investeringar		
234
-686
			
Resultat efter finansiella poster		
12 541
4 539
			
Skatt
8
-2 775
-1 189
			
Årets resultat		
9 766
3 350
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Balansräkning
Tillgångar (KSEK)	Not
2013-12-31
2012-12-31
			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		
-1 058
-592
Fordringar hos koncernföretag
9
39 965
27 213
Övriga fordringar		
415
216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
38 249
45 397
Summa kortfristiga fordringar		
77 571
72 234
			
Kassa och bank		
6 283
3 069
			
Summa omsättningstillgångar		
83 854
75 303
			
Summa tillgångar		
83 854
75 303

Eget kapital och skulder 	Not
2013-12-31
2012-12-31
			
Eget kapital
10
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (400 aktier)		
4 000
4 000
Reservfond		
800
800
Summa bundet eget kapital		
4 800
4 800
			
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		
-9 799
-3 312
Årets resultat		
9 766
3 350
Summa fritt eget kapital		
-33
38
		
Summa eget kapital		
4 767
4 838
			
Långfristiga skulder			
Övriga skulder
11
0
0
Summa Långfristiga skulder		

0

0

Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
23 387
33 371
Skulder till koncernföretag		
13 995
4 194
Övriga skulder
12
24 174
19 218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
13
17 531
13 682
Summa kortfristiga skulder		
79 087
70 465
		
Summa eget kapital och skulder		
83 854
75 303
Ställda säkerheter		
Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		
Inga	Inga
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Kassaflödesanalys
(KSEK)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Delsumma
Betald skatt

2013

2012

12 541
0
12 541
0

4 539
0
4 539
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten			
före förändringar av rörelsekapital
12 541
4 539
			
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) Minskning (+) av varulager
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

0
-5 337
8 622

0
34 905
7 661

Kassaflöde från den löpande verksamheten
3 285
42 566
			
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Ökning (-)/Minskning (+) långa fordringar		

Kassaflöde från investeringsverksamheten
0
0
			
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån
0
0
Amortering skuld
0
-41 844
Återbetalda aktieägartillskott
0
0
Lämnade koncernbidrag
-12 612
-4 521

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-12 612
-46 365
			
Årets kassaflöde
3 214
740
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

3 069
6 283

2 329
3 069
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Noter
Redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer

Not 3 Kostnader för revisorerna
Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts
av Ernst & Young AB. Kostnaden för Ernst & Young AB
har varit KSEK 0(0). Totalt revisionsarvode redovisas av
moderföretaget Affärsverken Karlskrona AB.

Belopp i KSEK om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen och följer Bokföringsnämdens allmänna råd. I det
fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämden,
har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Not 4 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

Försäljningen av varor intäktsredovisas vid leverans till
kund i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning
redovisas netto efter moms och rabatter.

15,6

Kundfordringar samt koncernfordringar är upptagna till
de belopp som beräknas inflyta. Övriga tillgångar och
skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget
annat anges. Koncernbidrag redovisas från och med
1999 enligt redovisningsrådets akutgrupps uttalande
angående redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att lämnade koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med beaktande av en beräknad
skatteeffekt på 22 %.

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag (%)
2013

2013 2013
Antal	Varav
anst.
män

2012 2012
Antal	Varav
anst. män
12,8

59%

54%

Not 5 Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

Styrelse
Företagets ledning

2013 2013
2012
Kvinnor	Män Kvinnor

2012
Män

0
1

3
2

0
1

3
2

Not 6 Löner, ersättningar och sociala kostnader

2012

2013

2013

Löner och	Sociala

Interna försäljningar
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

5
6

6
6

Interna inköp
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

3
0

3
0

2013

2012

andra kostn (varav
ersättn

penskostn)

2012

2012

Löner och	Sociala
andra kostn (varav
ersättn

penskostn)

Totalt bolaget
6 387
2 698
5 010
2 109
		
(571)		(493)
Varav styrelse
och VD	
36
11
110
31

Not 2 Terminskontrakt

Terminskontrakt el
Avser endast koncernen då detta
avser dotterbolagets säkrade
elkontrakt på Nordpool via mäklare.
Antal kontrakt
389
478
Säkrad volym MWh
1 156 724 1 206 344
Andel säkrat/
kontrakterad volym i %
99
99
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet
-69 226
-52 694
Terminskontrakt elcertifikat
Antal elcertifikat
149 769 114 000
I % av årsförbrukningen
126
76
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet
-4 943
2 289
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Not 7 Avtal om avgångsvederlag
Något speciellt avtal om avgångsvederlag för styrelse
eller verkställande direktör finns inte.

Not 8 Skatt
2013

2012

Inkomstskatt 			
0		 0
Uppskjuten skatt på lämnat
koncernbidrag			
2 775
1 189
Summa			2 775		 1 189

Affärsverken Energi AB

Not 9 Fordringar hos koncernföretag

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013

2012

Affärsverken Karlskrona AB
(moderföretag)

39 965

27 213

Totalt Karlskrona kommun

39 965

27 213

Not 10 Förändring av eget kapital
Aktie-	Reservkapital

2013

2012

Löneskulder
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupen kostnad, råkraft och
elcertifikat
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

-14
339
239

-26
336
227

16 520
447
0

13 145
0
0

Summa

17 531

13 682

Bal.	Årets	Summa

fond

vinst

resultat

Not 14 Nyckeltalsdefinitioner
Belopp vid
årets ingång 4 000
800
-3 312
3 350
4 838
Årets vinst
till balanserat
resultat			
3 350 -3 350
0
Lämnat
koncernbidrag			 -12 612		 - 12 612
Uppskjuten
skatt lämnat					
koncernbidrag			
2 775		 2 775
Årets resultat				 9 766
9 766
Belopp vid
årets utgång 4 000

800

-9 799

9 766

4 767

	Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:
Nyckeltalen är beräknade på utgående balans. Eget
kapital utgörs av eget kapital med tillägg för 78 % av
obeskattade reserver.
Soliditet
Eget kapital med tillägg för 78 % av obeskattade
reserver i procent av balansomslutningen.		
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Not 11 Övriga långfristiga skulder
2013

2012

Checkkredit Karlskrona kommun
(limit 75 000 TKR)

0

0

Totalt Karlskrona kommun

0

0

2013

2012

Energiskatt
Mervärdesskatt
Arbetsgivaravgift och källskatt
Riskpremie
Övrigt

17 378
4 775
353
1 669
-1

17 894
1 078
246
0
0

Summa

24 174

19 218

Not 12 Övriga skulder
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i
Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Org.nr 556086-1618
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
för Affärsverken Energi i Karlskrona AB för
räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll
som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen,
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liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Affärsverken Energi i Karlskrona
ABs finansiella ställning per den 31 december
2013 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Affärsverken Energi i Karlskrona
AB för 2013-01-01 – 2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala
oss om förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
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het har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Karlskrona den 28 mars 2014
Ernst & Young AB

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Anders Håkansson
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till årsstämman i
Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Org.nr 556086-1618

reglemente, god revisionssed i kommunal
verksamhet samt av årsstämman fastställt
ägardirektiv.

Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Affärsverken
Energi i Karlskrona AB verksamhet under 2013.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har
skötts på ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer
därtill att bolagets interna kontroll varit
tillräcklig.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag.

Karlskrona den 31 mars 2014
Bo Löfgren			
Annacarin Leufstedt

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions-
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Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till
Affärsverken Karlskrona AB, organisationsnummer 556049-4733 med säte i
Karlskrona. Detta i sin tur ägs till 100 %
av AB Karlskrona Moderbolag med
organisationsnummer 556291-9877,
med säte i Karlskrona, som ägs av
Karlskrona kommun.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret och efter dess
utgång
Arbetet med att spänningshöja hela
nätet till 24 kV har nu gått in i slutfasen.
Bolaget räknar med att avsluta detta
projekt under 2015 då endast ett fåtal
kundanläggningar kvarstår. Då uppnås
målet som togs i början av 1970-talet att
avsluta distributionsspänningen 6 kV till
förmån för 24 kV.

Bolaget ombildades 2013-01-01 för att
uppfylla kravet i ellagen om att elnätsverksamhet inte får bedrivas i samma
juridiska person som elproduktion. Under
slutet av 2012 tog Affärsverken Karlskrona
AB i drift sitt kraftvärmeverk med elproduktion, därav ombildningen. Tidigare
namn på bolaget var Sydost Energi AB.

Styrelsen fick under 2013 ta beslut om
forcering av utbyte av vissa sträckor
högspänningskabel där treeing-problem
uppstått (treeing är en orenhet i pexisolationen som gör att kabeln får jordfel för
inifrån kommande skada).

Information om verksamheten
Affärsverken Elnät AB bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde.
Bolaget har inom detta område ett ansvar
för att ansluta kunderna och att leverera ett stabilt och säkert elnät. Detta
benämns koncession för område för 24
kV och bolaget har tillstånd att bedriva
denna verksamhet tom 2030. Bolaget har
dessutom två koncessioner för linje, dels
för 130 kV med utgång 2044, dels för 10
kV med utgång 2037.

Under året tog rätten beslut om bolagets
överklagade intäktsramar för 2012-2015.
Målet har drivits av ett antal nätbolag
gemensamt och motparten är Energimarknadsinspektionen (EI). Bolaget fick rätt i
sina krav. EI har dock överklagat beslutet
och nu skall frågan om prövningsrätt
avgöras. Får EI rätt att gå vidare väntar
en process på ytterligare ca 2 år innan
slutligt avgörande i målet. Inga bokningar
har vidtagits i bokslutet med anledning av
domen.

Bolaget har sin anslutning till regionnätet
i Intaget Karlskrona. Det är E.ON elnät AB
som är regionnätsägare. Dessutom finns
from 2013 en inmatningspunkt från elproduktionen från kraftvärmeverket som ägs
av moderbolaget Affärsverken Karlskrona
AB, i Rosenholm.

Riskfaktorer
Bolaget har en koncession för område
vilket innebär en anslutningsskyldighet
hos kunderna men också en leveransplikt för bolaget. EI som övervakande
myndighet beslutar om intäktsramen för
den kommande fyraårsperioden. Detta
sätt att bestämma intäktsnivån är ny
from 2012. EI:s beslut har överklagats
av bolaget med anledning att EI frångått
sin egen modell och om modellen skulle

Affärsverken Elnät AB har ca 19 350
kunder anslutna till elnätet. Elleveransen
för 2013 uppgick till 391 GWh (403 GWh).
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använts hade bolaget erhållit en högre
total intäkt för perioden. Den stora risken
inträffar om bolaget inte får täckning för
gjorda investeringar i modellen. På sikt
kan det äventyra kvalitet och säkerhet i
elnäten. Nedläggning av stora industrier
kan påverka bolaget då det oftast inneburit stora investeringar i elnätet med långa
avskrivningstider och då kunden plötsligt
inte genererar någon intäkt. Kundförluster
förekommer också främst vid konkurser.
Framtida utveckling
Bolaget står inför en ny period av intäktsmodellen. Denna skall gälla 2016-2019
och underlag förväntas skickas in i början
av 2015. Än vet inte bolaget om EI har för
avsikt att ändra modellen med anledning
av att förra beslutet överklagades och
gav bolagen rätt i sak. Vidare kommer
omläggningen till 24 kV distributionsspänning av slutföras. En ny elmatning
kommer att förläggas och en ny fördelningsstation uppföras till Verkö med
anledning av industriell expansion.
Forskning och utveckling
Bolaget har inte haft några kostnader för
forskning och utveckling under året.
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserad vinst
73 866 kr
Årets resultat
11 186 420 kr
Lämnat koncernbidrag
-11 215 935 kr
Summa
44 351 kr
Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta
att vinsten, 44 351 kr, överförs i ny räkning.

resultat och ställning
Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2013

2012

2011

2010

2009

107 617
14 350
236 407
0,3

0
7
797
100

0
6
791
100

0
7
787
100

0
7
783
99

Årets resultat blev något bättre än budget. Bolaget har bedrivit sin verksamhet under 2013 i
eget bolag. För perioden 2012-2009 ingick elnätsverksamheten i Affärsverken Karlskrona AB.
Nedanstående jämförelsesiffor för dessa år är hämtade från den särredovisning som sker till
Energimarknadsinspektionen.

2013

2012

2011

2010

2009

Nettoomsättning
107 617
Resultat efter fin. poster
14 350
Balansomslutning
236 407
Soliditet (%)
0,3
Avkastning på totalt kapital (%)
9,3
Medelantalet anställda
30

103 149
23 782
211 157
41,8
12,1
31

97 565
19 424
192 421
45,9
11,0
31

99 499
17 104
180 026
48,0
11,4
32

90 467
16 224
194 681
38,6
10,5
34

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.
I not 16 är nyckeltalen definierade.
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Resultaträkning
(KSEK)	Not

2013

2012

Nettoomsättning
1
Aktiverat arbete för egen räkning 		

107 617
3 923

0
0

Summa intäkter		
111 540
0
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		
-34 879
0
Övriga externa kostnader
2
-25 749
-1
Personalkostnader
3,4,5,6
-15 254
-8
Avskrivning enligt plan
7
-13 812
0
Övriga rörelsekostnader		
0
0

Summa kostnader		
-89 694
-9
		
Rörelseresultat		
21 846
-9
			
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter		
42
16
Räntekostnader		
-7 538
0
Summa finansiella investeringar		
-7 496
16
			
Resultat efter finansiella poster		
14 350
7
			
Skatt
8
-3 164
-2
			
Årets resultat		
11 186
5
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Balansräkning
Tillgångar (KSEK)		Not

2013-12-31

2012-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar		
9			
Dataprogram		
248

0

Summa immateriella anläggningstillgångar

248

0

Materiella anläggningstillgångar		
9		
Byggnader och mark				
60
Maskiner och andra tekniska anläggningar
182 491
Inventarier och verktyg				
69
Pågående nyanläggningar, maskiner				
1 114

0
0
0
0

Summa materiella anläggningstillgångar

183 734

0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar		

0

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar				
183 982

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Fordringar hos koncernföretag		
10		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-194
36 628
177
9 658

0
750
0
0

Summa kortfristiga fordringar		

46 269

750

6 156

47

52 425

797

236 407

797

Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar		
Summa tillgångar			
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2013-12-31

2012-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 aktier)		
600
Reservfond				
120

600
120

Summa bundet eget kapital		

720

720

-11 142
11 186

69
5

44

74

764

794

200 000
5 799

0
0

205 799

0

4 004
18 892
2
1 235

0
0
3
0

5 711

0

29 844

3

236 407

797

Eget kapital och skulder		Not
Eget kapital		11

Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust				
Årets resultat		
Summa fritt eget kapital		
Summa eget kapital		
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		
Övriga skulder		

12		
13		

Summa långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skulder till koncernföretag				
Skatteskuld		
Övriga skulder		
14		
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter		
15 		
Summa kortfristiga skulder		
Summa eget kapital och skulder		

Ställda säkerheter				
Inga	Inga
Ansvarsförbindelser				
Inga	Inga
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Kassaflödesanalys
(KSEK)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster			
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Delsumma
Betald skatt			
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2013

2012

14 350
19 611
33 961
0

7
0
7
-2

33 961

5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) Minskning (+) av varulager
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

0
-45 519
29 840

0
15
1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

18 282

21

Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
-197 794
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
0
Ökning (-) Minskning (+) långa fordringar			
0

0
0
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-197 794

Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån
200 000
0
Amortering skuld
		
Lämnade koncernbidrag
-14 379
0
185 621

0

Årets kassaflöde

6 109

21

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

47
6 156

26
47

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Valutakursdifferens
Förändring långfristig skuld, övriga skulder
Förändring övriga avsättningar
Summa
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13 812
0
0
0
		 0
0
5 799
0
		
19 611

0

Affärsverken Elnät AB

Redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer

Not 4 Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

Belopp i KSEK om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen och följer Bokföringsnämdens allmänna råd. I det fall
det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämden, har i
förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.
Försäljningen av varor intäktsredovisas vid leverans till
kund i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning
redovisas netto efter moms och rabatter. Kundfordringar
samt koncernfordringar är upptagna till de belopp som
beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Koncernbidrag redovisas från och med 1999 enligt redovisningsrådets akutgrupps uttalande angående redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att lämnade koncernbidrag redovisas direkt i eget
kapital med beaktande av en beräknad skatteeffekt på
22 %.

2013 2013
2012
Kvinnor	Män Kvinnor

2012
Män

0
0

3
1

Styrelse
Företagets ledning

0
0

3
2

Not 5 Löner, ersättningar och sociala kostnader
2013

2013

Löner och	Sociala
andra kostn (varav
ersättn

penskostn)

2012

2012

Löner och	Sociala
andra kostn (varav
ersättn

penskostn)

Totalt bolaget 10 538
4 276
6
2
		
(858)		
Varav styrelse
och VD	
33
10
6
2

Not 6 Avtal om avgångsvederlag
Något speciellt avtal om avgångsvederlag för styrelse
eller verkställande direktör finns inte.

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag (%)
2013

2012

Interna försäljningar
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

8
7

0
0

Interna inköp
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

26
0

0
0

Not 2 Kostnader för revisorerna
Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts
av Ernst & Young AB. Kostnaden för Ernst & Young AB
har varit KSEK 0(0). Totalt revisionsarvode redovisas av
moderföretaget Affärsverken Karlskrona AB.

Not 7 Avskrivning enligt plan
Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:
		
2013
2012
Immateriella anläggningar
20
Byggnader och markanläggn. 2-5
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
3-20
Inventarier och verktyg
10-20

281
0

0
0

13 504
27

0
0

Summa avskrivningar		
13 812

0

Not 8 Skatt
2013

Not 3 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

2013

Antal

Antal	Varav
anst.
män
30

2013

93%

2012

2012

Antal	Varav
anst. män
0

2012

Inkomstskatt 					
Uppskjuten skatt på lämnat
koncernbidrag			
3 164

2

Summa			3 164		

2

0%
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Noter
2013

2012

0
96
0
96

0
0
0
0

0
-27
0
-27

0
0
0
0

69

0

Pågående nyanläggningar

2013

2012

Maskiner och andra
tekniska anläggningar

1 114

0

2013

2012

Affärsverken Karlskrona AB
(moderföretag)

36 628

750

Totalt Karlskrona kommun

36 628

750

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

Dataprogram
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2013

2012

0
529
0
529

0
0
0
0

0
0
-281
-281

0
0
0
0

248

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Materiella anläggningstillgångar			
Mark
2013
2012
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

0
60
0
60

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

60

0

Taxeringsvärden mark

0

0

Summa taxeringsvärden fastigheter

0

0

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

0
195 995
-666
195 329

0
0
0
0

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

0
666
-13 504

0
0
0

-12 838

0

Utgående planenligt restvärde

182 491

0

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Maskiner och andra
tekniska anläggningar

43
52

Not 10 Fordringar hos koncernföretag

Not 11 Förändring av eget kapital
Aktie-	Reservkapital

fond

Bal.	Årets	Summa
vinst

resultat

Belopp vid
årets ingång
600
120
69
5
794
Årets vinst
till balanserat
resultat			 5
-5
0
Lämnat
koncernbidrag			 -14 379		 - 14 379
Uppskjuten
skatt lämnat					
koncernbidrag			
3 163		 3 163
Årets resultat				 11 186 11 186
Belopp vid
årets utgång

600

120

-11 142

11 186

764
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Not 12 Skulder koncernföretag

Not 16 Nyckeltalsdefinitioner
2013

2012

Lån Affärsverken Karlskrona AB
(moderföretag)

200 000

0

Totalt

200 000

0

	Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:
Nyckeltalen är beräknade på utgående balans. Eget
kapital utgörs av eget kapital med tillägg för 78 % av
obeskattade reserver.
Soliditet
Eget kapital med tillägg för 78 % av obeskattade
reserver i procent av balansomslutningen.		

Not 13 Övriga skulder
Avser periodiserade anslutningsavgifter på elnät.
Periodisering har skett med 10 % per år.
2013

2012

Övriga skulder
Förfaller till ”betalning” fem år
eller senare

5 799

0

1 854

0

Summa

7 653

0

2013

2012

729
506

0
0

1 235

0

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Not 14 Övriga skulder

Mervärdesskatt
Arbetsgivaravgift och källskatt
Summa

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013

2012

Löneskulder
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Periodiserade anslutningsavgifter
Övriga upplupna kostnader

81
514
352
1 341
3 423

0
0
0
0
0

Summa

5 711

0
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB
Org.nr 556532-0834
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
för Affärsverken Elnät i Karlskrona AB för
räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll
som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revison. Vi har utfört
revisonen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revison innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen,
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liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisonsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Affärsverken Elnät i Karlskrona
ABs finansiella ställning per den 31 december
2013 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revison av årsredovisningen har vi
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Affärsverken Elnät i Karlskrona
AB för 2013-01-01 – 2013-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala
oss om förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisonssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Affärsverken Elnät AB

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Anders Håkansson
Auktoriserad revisor

Karlskrona den 28 mars 2014
Ernst & Young AB

Granskningsrapport
Till årsstämman i
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB
Org.nr 556532-0834

reglemente, god revisionssed i kommunal
verksamhet samt av årsstämman fastställt
ägardirektiv.

Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Affärsverken
Elnät i Karlskrona AB verksamhet under 2013.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts
på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att
bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag.

Karlskrona den 31 mars 2014
Bo Löfgren			
Annacarin Leufstedt

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions-
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