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VD TOMAS
HAR ORDET

HELA FÖRETAGET
LYSER AV ENGAGEMANG
Vi har haft ett framgångsrikt år – såväl organisatoriskt som utvecklings- och
resultatmässigt. Det som värmer mig mest om hjärtat är den arbetsglädje och
det engagemang som medarbetarna visar för Affärsverken och för våra kunder.
I vår breda kundnära verksamhet och i vår
ständiga strävan efter att skapa goda
förutsättningar för alla som lever och verkar
i Karlskrona har vi under 2015 lyckats på flera
plan. Vi har intensifierat våra satsningar på
att leverera snabbt bredband, säker el och
miljövänlig värme samtidigt som vi har förbättrat
oss ytterligare inom effektiv återvinning av
avfall.
Vi har också, i samarbete med Blekingetrafiken och kommunen, gjort det möjligt att
erbjuda öbor pendling till arbetsplatsen med
båt. En båtpendel mellan Sturkö och centrum
på Trossö är perfekt och har varit efterlängtad
i den utpräglade skärgårdsstaden Karlskrona.
Vi har dock inte bara agerat lokalt, utan
även växlat upp inom vår elhandel, vars
kundupptagningsområde sträcker sig vida
kring och långt utanför Karlskrona. Vi säljer
inte bara el, utan ansvarar också för
rapportering kring balansen i elnätet.
För att ge understöd åt all vår utåtriktade
service och våra många eftertraktade
tjänster har vi under året investerat
mycket tid och kraft i att se till att
vårt kundhanteringssystem täcker
in samtliga affärsområden.
Vi har likaså lagt stor möda
på att uppgradera dokumentationssystemet till att
omfatta hela företaget.
Det har kostat på – men
lagt en fin grund för

stabil service framöver. Att våra
gemensamma ansträngningar dessutom
har resulterat i en vinst på 48,5 miljoner
kronor visar med all tydlighet att vi
utvecklas åt rätt håll.
Vidare har vi fortsatt enligt vår
utstakade rutt när det gäller att
utveckla den egna organisationen.
Bland annat ledde den affärsplan som
vi tog fram under 2014 till att vi under
2015 har genomfört ett 30-tal interna
utvecklingsprojekt, och arbetet mynnar
även ut i fortlöpande satsningar på
ledarskapsutveckling.
Vi blir hela tiden bättre och effektivare
– och det leder i sin tur till en ökad stolthet.
Den arbetsglädje, det engagemang och det
ansvarstagande som nu präglar Affärsverken
är ytterst stimulerande. Vi ska därför satsa
ännu mer för att ge både chefer och
medarbetare de verktyg de
behöver för att växa vidare.
TOMAS ERIKSSON, VD
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2015
I SIFFROR

UNDER 2015
HADE VI

229
MEDARBETARE

99,8 %
AV VÅR FJÄRRVÄRMEPRODUKTION I
KARLSKRONANÄTET VAR FOSSILFRI

892 MILJONER

OMSATTE KONCERNEN TOTALT UNDER 2015

59,65 %
AV ALLA HUSHÅLL MED
TILLGÅNG TILL VÅRT
STADSNÄT ÄR ANSLUTNA
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68 200

PASSAGERARE VALDE ATT ÅKA MED
VÅRA SKÄRGÅRDSBÅTAR UNDER ÅRET

HELA 14
LADDPLATSER
FÖR ELBILAR ÄR
NU UPPSATTA

96 %

1 074 66,2
GWH SÅLDES UNDER
ÅRET – EN ÖKNING MED
231 GWH FRÅN 2014

GWH

AV ALL LEVERERAD EL ÄR FÖRNYBAR
EL – 20 % UPPFYLLER DESSUTOM DE
TUFFARE KRAVEN FÖR EL MÄRKT MED
BRA MILJÖVAL

HEMMAGJORD EL
PRODUCERADES
I VÅRT EGET
KRAFTVÄRMEVERK
UNDER ÅRET

2015

I KORTHET
PREMIÄR
FÖR POPULÄR BÅTPENDEL
Affärsområde Båttrafik har genom
att lyhört samla in behov och önskemål från resenärer och besöksnäring
inför 2016 kunnat presentera en
turlista som är bättre än någonsin.
Det blir såväl fler som bättre turer
– helt i enlighet med önskemålen.

VÄRMEN har nått Verkö och Jämjö

Under året har annars inrättandet
av båtpendlingen med M/F Flaggskär
af Sturkö varit den mest omtyckta

Affärsområde Värme har färdigställt två

För att kunna konkurrera med andra

och uppskattade satsningen. Den

stora investeringar på omkring 30 miljoner

värmekällor har Affärsverken trimmat sin

skedde i samarbete med Blekinge-

kronor vardera. Utbyggnaden av fjärrvärme-

verksamhet genom att effektivisera allt

trafiken och kommunen och kan bli

nätet till industriområdet på Verkö blev

från bränslesystemet till flishanteringen.

en förebild för fler reguljära båtturer

klar liksom den pelletseldade värme-

I linje med det övergripande miljö-

till öar i Karlskrona och Blekinge.

centralen i Jämjö. Fjärrvärmenätet är

och hållbarhetstänket har Affärsverken

Det totala antalet passagerare för

väl utbyggt, men växer fortsatt utifrån

engagerat sig i samarbeten som syftar

Skärgårdstrafiken 2015 var cirka

önskemål och behov från näringsliv,

till ökad energieffektivisering även av

68 200, vilket är fullt godkänt.

fastighetsägare och bostadsrätts-

kundernas anläggningar.

föreningar.
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3 NYA

STORT RIV EFTER FIBER
Karlskronas stadsnät surfar vidare på

det fiberoptiska höghastighetsnätet är

CHE FER

en popularitetsvåg av sällan skådat

mycket nöjda.

slag. Under året har orderingången

Affärsverken har satsat mycket på

ökat ytterligare och affärsområde

kommunikation för att informera alla

Stadsnät har antagit den angenäma

som väntar om gången från intresse-

Tre av Affärsverkens affärsområden

utmaningen att bygga ut i ökad takt

anmälan till anslutning.

har fått nya chefer under 2015. Åke

under de närmaste fem åren, bland

Ågren blev affärsområdeschef för

annat med hjälp av en fördubblad

sin tur tillkommit viktiga aktörer som

Renhållning, Patrik Skoog för Värme

investeringsvolym. Även om kön har

gör det öppna stadsnätet ännu mer

och Håkan Varenhed för Båttrafik.

vuxit på grund av den massiva efter-

attraktivt för kunderna. Affärsverken

Alla tre tillför insiktsfull kunskap

frågan står det klart att de kunder

är kommunikationsoperatör även i

och spännande idéer.

som har hunnit få sin anslutning till

Ronnebys och Karlshamns kommuner.

FOKUS på ett hållbart samhälle
I och med att Affärsverken fått huvud-

fortsatt utveckling av både återvinning

ansvar för den reglerade avfallshämt-

och förädling av avfallet. Vid sidan om

ningen i Karlskrona kommun har flera

detta viktiga huvudmannaskap vidare-

långsiktiga miljösatsningar kunnat

utvecklar affärsområdet fortlöpande

göras under 2015.

en rad andra framsynta tjänster inom

Affärsområde Renhållning har inves-

avfallshantering och återvinning för

terat i såväl nya fordon som adminis-

att kunna konkurrera om och vinna fler

trativa system samt planerat för en

kundkontrakt på den fria marknaden.

På tjänsteleverantörssidan har det i

REN LUFT och grön trafik
Affärsverken har höga ambitioner på miljöfronten – och har som mål att leverera
såväl el som värme till kunderna på ett så rent sätt som möjligt. Värmeproduk-

STORSLAM

INOM ELHANDELN

tionen sker till exempel nu i princip helt utan koldioxidutsläpp.
Vidare har Affärsverken som målsättning att i möjligaste mån köpa in eldrivna
fordon. Företaget ligger bakom flertalet av de laddningsstationer för elbilar
som har gjort Karlskrona till en av södra Sveriges bästa platser att ladda elbilar
på. Inom kort kommer det att bli möjligt att betala för laddningen via en app.

För Affärsverkens elhandelsföretag har
året inneburit imponerande framgångar.
Förutom att själva elhandeln har
resulterat i ett strålande ekonomiskt
resultat – trots en minst sagt knivskarp
konkurrens – så har verksamheten
avancerat i rang genom att sköta om
balansansvaret för kunderna. Det betyder

Historisk

uppgradering av elnätet

att Affärsverken rapporterar in varje
timmes förväntade konsumtion och

Affärsverken har levererat elektricitet i

produktion till Svenska Kraftnät, varje

Karlskrona i över ett sekel – och ständigt

dygn, året runt. Att denna tjänst erbjuds

vidareutvecklat elnätet för att uppnå en

andra aktörer på marknaden har med-

optimal leveranssäkerhet. 2015 sattes

fört att Affärsverken stigit i värde-

ännu en historisk milstolpe då de allra

kedjan och tagit en starkare position.

sista uppgraderingarna från 6 kV till

Vidare har säljorganisationen förstärkts, vilket har betytt att bolaget
kan konkurrera om ännu fler stora

20 kV gjordes i enlighet med ett beslut
från 1970-talet.
Det betyder dock inte att affärsområde

kunder. Bland de befintliga storkunderna

Elnät skulle nöja sig med detta. Affärs-

för elhandeln märks, utöver ett par

verken har ansvar för att leverera trygg el

kommuner i södra Sverige, en nationell

till sina omkring 20 000 elnätskunder och

dagligvaruhandelsjätte och två inter-

fortsätter därför att uppgradera tekniken

nationella telekombolag.

och att bygga om transformatorstationer.
Det gäller att bygga bort all risk för störningar och avbrott – för Karlskronas bästa.
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O R D FÖ R A N D E

C H R I ST E R H A R O R D E T

VI ÄR ALLTID REDO
FÖR NYA UTMANINGAR
Under ännu ett händelserikt år har Affärsverkens medarbetare visat
att vi vill, kan och ska utveckla Karlskrona. Vi har satsat på såväl
stadsnätet som elnätet – och samtidigt utökat möjligheterna för
båtpendling i vår underbara skärgård.
Affärsverken är ett mångsidigt och
dynamiskt företag som alltid har
mycket på gång. Oavsett om det
gäller infrastruktur kring el, värme,
stadsnät och båttrafik eller hållbarhet inom renhållning dyker det upp
intressanta och spännande frågor att
ta tag i. Det är helt klart en av våra
styrkor att vi jämt är på tårna och
redo för utvecklande utmaningar inom
samtliga affärsområden.
Under året har vi framförallt
prioriterat arbetet med att få bästa
möjliga struktur på utbyggnaden av
vårt optiska fibernät. Nog visste vi
att vi har ett prisvärt och attraktivt
erbjudande i vårt höghastighetsnät,
men vi var inte beredda på att det
skulle bli en sådan succé. Följden blev
en mycket stor efterfrågan och att
flera stadsdelar samlade tillräckligt
många intresserade för fortsatt utbyggnad. Vi tog därför beslut om att
satsa ytterligare 25 miljoner kronor
på schaktning och fiberdragning. Vi
gör det för att förkorta kötiden från
intresseanmälan till anslutning och
för att skapa bättre förutsättningar
för alla de företag i Karlskrona som
fortfarande kämpar med bristfälliga
uppkopplingar.

I samma anda har vi fortsatt att
framtidssäkra vårt elnät. Vi förnyar
tekniken för att göra hela Karlskrona
till en utmärkt plats att leva och driva
verksamhet på.
En annan sak som vi har infört på
uppdrag av Karlskrona kommun och
regionen som gjort succé är båtpendeln mellan Sturkö och Trossö. Fler än
vi hade vågat hoppas på har nappat
på möjligheten att ta M/F Flaggskär
af Sturkö från hemmet på Sturkö till
jobbet i centrum. Den här typen av
satsningar bidrar till att hålla Karlskrona skärgård levande och vi medverkar
gärna till en fortsatt utveckling.
Samtliga affärsområden har utvecklats enligt planen och sammantaget
är vi mycket nöjda med företagets
utveckling och uppnådda resultat.
Vi ser ett härligt engagemang från
såväl VD som till den senast anställde.
Vi i styrelsen är tacksamma för att vi
har så många duktiga medarbetare
som tillsammans gör ett så bra jobb.
Det ser verkligen ljust ut för Affärsverken.
C H R I ST E R SA N D ST RÖ M , O R D FÖ R A N D E
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LEDNINGSGRUPP

FRÅN VÄNSTER:
JAN LINDQVIST | Affärsområdeschef Stadsnät
PATRIK SKOOG | Affärsområdeschef Värme
ANDERS SAVETUN | Affärsområdeschef Elnät
TOMAS ERIKSSON | VD
ANDERS PERSSON | Administrativ chef
ANNA WALLIN | Marknads- och försäljningschef
ANDERS KARMEHED | Affärsområdeschef Elhandel
HÅKAN VARENHED | Affärsområdeschef Båttrafik
Ej närvarande:
ÅKE ÅGREN | Affärsområdeschef Renhållning

”VI FORTSÄTTER ATT
UTVECKLA KARLSKRONA”
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STYRELSE

FRÅN VÄNSTER:
CRISTOFFER OXELBORN | Ersättare
ROGER ARVIDSSON | Ledamot
LARS-GÖRAN FORSS | Vice ordförande
CHRISTER SANDSTRÖM | Ordförande
MICHAEL HESS | Ledamot
CATHARINA ROSENQUIST | Ledamot
BRITT-MARIE HAVBY | Ledamot
PÅL RYKE | Facklig företrädare Vision
Ej närvarande:
CHARLOTTE ANDRÉ | Ersättare
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Affärsverken Karlskrona AB
Org nr: 556049-4733

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Affärsverken Karlskrona AB är ett helägt
dotterbolag till AB Karlskrona Moderbolag, organisationsnummer 556291-9877,
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 central
funktion vilken innehåller ledning, ekonomi,
marknadsföring, kvalité, IT, personal och
kundadministration. Bolaget äger dotterbolagen Affärsverken Energi AB och
Affärsverken Elnät AB.
VÄRME
Produktion av fjärrvärme bedrivs i huvudsak i tre produktionsanläggningar,
Kraftvärmeverk Karlskrona, Värmeverk
Västerudd och Värmeverk Gullberna.
Närvärmeanläggningar finns i Nättraby,
Jämjö och på Sturkö. Fjärrkyla produceras
och distribueras inom Gräsviksområdet.
RENHÅLLNING
Affärsområdet arbetar på marknaden
som entreprenör. Dessutom finns en
särredovisad verksamhet för huvudmannaskapet avseende renhållningen i
Karlskrona. 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 turist- och
beställningstrafik med egna båtar samt en
hyrd båt från Karlskrona kommun. Dessutom
är man entreprenör åt Region Blekinge
avseende reguljärtrafiken.

STADSNÄT
Bolaget bygger och driver ett öppet
bredbandsnät i huvudsak baserat inom
Karlskrona kommun. Kunderna väljer vilka
tjänster man önskar köpa direkt av tjänsteleverantörerna i en tjänstevalsportal.
RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets resultat, efter avskrivningar och
räntor, uppgick till 20,6 mkr (4,2 mkr) vilket
var under den fastställda budgeten med
2,4 mkr. Bolagets åtagande i garantier för
dotterbolaget uppgår till 28 mkr (28,5 mkr).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG
VÄRME
Fjärrvärmeleveranserna har under året
påverkats av den milda inledningen och
avslutningen av året. För Värme innebär det
att försäljningen blev väsentligt lägre än
budget men kompenseras av en betydligt
bättre produktionsekonomi beroende på
insatser inom bränslehanteringen. Totalt
uppgick värmeleveranserna till 235 GWh
(jfr föregående år 227 GWh) och elproduktionen till 66,2 GWh (jfr föregående år 61,6
GWh) under året.
Fjärrkyla distribueras inom Gräsviksområdet
och leveranserna har uppgått till 0,6 GWh
(jfr föregående år 1,0 GWh).
Den nya närvärmecentralen i Jämjö har
färdigställts och tagits i drift under året.
Även en mindre panncentral i Fridlevstad är
färdigbyggd och driftsatt. En ombyggnad av
pannorna i Nättraby har genomförts för att
få en högre leveranssäkerhet mot kund.
De avslutande arbetena med stamledningen
till Verkö blev klara under året och därmed
är det lokala områdesnätet samt ABB:s nya
byggnader anslutna till stamnätet.

”BÅTTRAFIKEN
GYNNAR BÅDE
BOENDE OCH
BESÖKARE”

En del mindre pannor som tagits ur drift har
sålts under året.
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Under året har den biobränslebaserade delen i
produktionen uppgått till 99 % (jfr föregående
år 99 %).
En helt ny prismodell har tagits fram under året
som ska införas fr.o.m. 2016 och framåt. Den nya
modellen innehåller ett säsongsvarierat energipris samt en effektbaserad del.
RENHÅLLNING
Övertagandet av huvudmannaskapet för sophämtning och slam i Karlskrona är den största
förändringen inom verksamheten under året.
Det har inneburit att nya rutiner för fakturering
och kundservice har införts. System för både
fakturering och logistik har driftsatts och övertagen personal från Tekniska förvaltningen har

verksamhet. Trafiken har också drabbats av flera
större reparationer under säsongen. En ny båt
är inköpt från Norge avsedd för den vunna
upphandlingen av trafiken till Sturkö. Den nya
trafiken startades i november. En översyn och
förändring av organisationen är genomförd i syfte
att utveckla försäljningen de kommande åren.
STADSNÄT
Utbyggnaden till villor har fortsatt under året.
En utmaning har varit att möta efterfrågan och
förväntningarna som har varit mycket höga.
Intresset för villaanslutningar har gjort att prioriteringar har varit nödvändiga. Det har medfört
att information och motivering till kunderna
hela tiden har ökat.

”VÅR SATSNING PÅ FIBER SKAPAR
OANADE MÖJLIGHETER”
fått sin placering i organisationen. Insatser har
gjorts på deponin för att förbättra omhändertagandet av deponigasen.
En prövotidsredovisning är inlämnad till Miljödomstolen beträffande slutliga villkor för
lakvattenhanteringen och besked ska komma
under 2016.
BÅT
Antalet resande för hela året, inklusive utökningen
av trafiken i maj och september, blev 68 200 st
(jfr föregående år 71 800). Det kalla och regniga
vädret under sommaren har påverkat årets

MODERBOLAGET
Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Beslut har tagits om en utökad investeringsnivå för de kommande åren i syfte att öka på
utbyggnadstakten. För att klara den högre
utbyggnadstakten har även en ny affärsmodell
och organisation tagits fram.
Samordningsansvaret för bredbandsutbyggnaden
i kommunen är flyttat till Affärsverken under året
och en infrastrukturplan har tagits fram.
Samarbetet i länet med Karlshamn och
Ronneby har fortsatt och man har även utökat
samarbetet med de som är anslutna till det
gemensamma regionnätet i södra Sverige.

2015

2014

2013

2012

2011

389 763

375 871

380 402

454 337

408 405

20 588

4 192

11 419

14 548

19 101

1 975 998

1 972 940

1 951 393

2 035 752 1 758 826

16,6

16,3

16,6

15,1

17,5

Avkastning på totalt kap (%)

3,1

2,8

3,4

3,4

3,2

Avkastning på eget kap (%)

6,3

1,3

3,5

4,7

6,2

168,8

165,3

173

187,9

179,5

Medelantalet anställda

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna Råd, BFNAR 2012:1. Årsredovisning och
koncernredovisning (K3), och jämförelsetalen för åren 2014 och 2013 är omräknade enligt
K3-regelverket. Se not 31 för nyckeltalsdefinitioner
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CENTRALT
En ombyggnad av kontorslokalerna inne på
Trossö pågår och beräknas vara klar
under 2016. Ränteutvecklingen har varit
mycket god dels beroende på ett allmänt
lågt ränteläge men också på att ett antal
lån med fast ränta löpte ut och omsattes
under året.
DOTTERBOLAGET AFFÄRSVERKEN ENERGI AB
Försäljningen för året blev 1 074 GWh (jfr
föregående år 843 GWh) vilket är betydligt
bättre än föregående år beroende på att
två större kunder tillkom i början av året.
Bolaget har fr.o.m. april eget balansansvar
vilket innebär att man även hanterar inköpet av den fysiska handeln mot elbörsen.
Nya rutiner för prognostisering, rapportering och kontroll av balansansvaret har
införts under året.

Efter sommaren blev det klart att man
tappar den största kunden inför nästa år.
För att möta detta har en fokusering på
merförsäljning startats med målsättning
att återta den förlorade volymen de kommande åren.
DOTTERBOLAGET AFFÄRSVERKEN ELNÄT AB
Energileveransen för året slutade på
371 GWh vilket är i nivå med föregående
år. För Elnät har beskedet från Energimarknadsinspektionen kommit beträffande
intäktsramen för perioden år 2016–2019.
Bolaget fick inte hela den yrkade ramen
och ett överklagande är inlämnat tillsammans med flera branschkollegor.
Utbyggnaden till Verkö blev färdig och en
ny fördelningsstation är driftsatt ute på
området. Beslutet om att lägga om elnätet
från 6 kV till 20 kV som togs i slutet av
70-talet avslutades också under året när
de två sista nätstationerna byggdes om.
Leveranssäkerheten har varit mycket god
och inga större elavbrott har inträffat
under året.

MILJÖPÅVERKAN
Under 2015 har bolaget haft fyra tillståndspliktiga och femton anmälningspliktiga
verksamheter enligt miljöbalken i drift.
Ett tillstånd avser avfallsanläggningen på
Mältan, två andra produktionsanläggningar
för fjärrvärme och den fjärde är kraftvärmeverk Karlskrona.
Dessa verksamheter påverkar miljön
främst genom utsläpp av kväveoxider och
stoft till luft. Utsläppet av NO x från verken
har uppmätts till sammantaget 53 ton
(jfr föregående år 49 ton).
Produktionen vid samtliga anläggningar är
baserad på biobränslen, vilket innebär att
utsläppet av växthusgaser som koldioxid
är mycket litet. De anmälningspliktiga är
mindre närvärmecentraler/panncentraler
samt tio återvinningsstationer s.k. miljöstationer.
En ny närvärmecentral och en mindre
panncentral har driftsatts under året.
Bolagets sammanlagda koldioxidutsläpp
uppgick 2015 till 397 ton (jfr föregående
år 222 ton) varav 147 ton (jfr föregående
år 76 ton) inom stamnätet och resterande
i mindre anläggningar. Den ökade mängden
beror huvudsakligen på uppstarten av den
nya närvärmecentralen i Jämjö där det
förbrukades ca 77 kbm olja. Bolaget skall
därmed lämna 147 utsläppsrätter (jfr föregående år 76 utsläppsrätter), en utsläppsrätt för varje ton utsläppt koldioxid.
På Mältan sker i stort sett all avfallshantering i kommunen. De största miljöfrågorna
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inom verksamheten är hanteringen av
deponigas och lakvatten från deponin.
Gasen samlas in, renas och en ledning har
byggts för anslutning till KVV Karlskrona.
Dock har sättningar i deponin påverkat
effekten i uppsamlingssystemet som har
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.
Hanteringen av lakvatten har varit mycket
stor beroende på den rikliga nederbörden i
slutet av 2014. Det har påverkat volymerna under 2015 som blev ca 76 000 kbm.
En prövotidsutredning är inlämnad till Miljödomstolen med förslag på slutliga villkor
för hanteringen av lakvattnet.

För avfallsanläggningen pågår utredningar
för förändrat omhändertagande av
komposterbart material och lakvatten.
Utredningen av förutsättningarna för
etapp 2 av kraftvärmeverket pågår på
uppdrag av styrelsen. Beslutet om utbyggnaden kommer att grundas på när det
framtida behovet av ytterligare produktionskapacitet behövs.
Ett långsiktigt och målinriktat arbete med
att ansluta de kvarvarande potentiella
kunderna i närheten av befintlig stamledning pågår.
Närvärmeanläggningen i Jämjö är nu i drift
och bearbetning av den lokala marknaden
fortsätter för att öka på värmeunderlaget.

Elhandel levererar sedan halvårsskiftet
2010 endast förnybar el till alla konsumenter. Även med den stora volymökningen
under 2015 kunde vi behålla en hög andel
förnybar el till företag.

Efterfrågan på fiberanslutning av villor
har ökat kraftigt. Styrelsen har beslutat
om en utökad investeringsnivå de kommande åren för att öka på utbyggnadstakten och en anpassning av organisationen
är genomförd för att klara detta.

En ny laddstation med snabbladdare har
byggts och driftsatts under året. Dessutom
uppdaterades övriga laddningsstolpar i
innerstan till nya modernare semiladdare.

En ny båt köptes in under året och en
förändring av organisationen är genomförd för att utveckla försäljningen av
båttrafikens tjänster.

FRAMTIDA UTVECKLING
MODERBOLAGET
Huvudmannaskapet för renhållningen i
Karlskrona är överfört till Affärsverken och
innebär en möjlighet att ta mer långsiktiga
beslut beträffande insamlingen och omhändertagandet av återvinningsmaterial
från hushållen.

En hållbarhetsredovisning är under framtagande och vi blev under våren 2016
klara med vår certifiering av arbetsmiljön
enligt OHSAS 18001.
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DOTTERBOLAGET ENERGI AB
Den nu genomförda förändringen med eget
balansansvar innebär en större möjlighet
att möta krav från kunder och koncerner
samt ger förutsättningar för nya partnerskap i branschen. Organisationen har
förstärkts för att hantera balansansvaret
samt att öka försäljningen mot det mål
som styrelsen har satt på volymtillväxt.
Marknaden är konkurrensutsatt och ständig
utveckling av produkter och tjänster kommer att vara nödvändig de närmaste åren.
Reformen om en nordisk slutkundsmarknad
för elkunderna har skjutits något på framtiden och utvecklingen bevakas löpande.
DOTTERBOLAGET ELNÄT AB
Besked från Energimarknadsinspektionen
om intäktsramen för åren 2016–2019 har
kommit. En intäktsökning är nödvändig
de närmaste åren för att behålla en hög
leveranssäkerhet och samtidigt stödja
utvecklingen mot ett alltmer hållbart samhälle med exempelvis mindre produktionsanläggningar som ansluts till nätet.
Överklagandet av den förra periodens tilldelning 2012–2015 är avgjort till bolagets
fördel i högsta instans. Däremot är inte
resultatet av detta klarlagt ännu.
Behovet av datakommunikation för insamling av mätvärden, styrning och övervakning kommer att öka de närmaste åren och
den påbörjade överläggningen till Affärsverkens eget fibernät kommer att fortsätta.
En långsiktig underhållsplan är framtagen
som kommer att ligga till grund för de kommande årens underhåll och investeringar.
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RISKFAKTORER
MODERBOLAGET
Det uppstår en marknadsrisk om kunderna
väljer att köpa någon produkt från en
annan leverantör. Denna risk motverkas av
att det inom koncernen finns flera olika
produkter och därmed är man inte beroende av en enskild produkt.
Bolagets finansiella risk är ränterisken.
Bolagets lånestruktur har en duration av
2,2 år (jfr föregående år 2,2 år). (Duration
betyder förfallostruktur för låneportföljen).
Finanspolicyn säger att bolaget skall hålla
en genomsnittlig bindningstid av 2–5 år.
Genom låneswappar har bolaget en
genomsnittlig räntebindning av 2,9 år
(jfr föregående år 3,5 år). Om bolagets
genomsnittliga ränta skulle öka med 1 %
ökar räntekostnaden med 13,2 mkr baserat på nuvarande totala låneskuld.
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
Det finns en marknadsrisk med konkurrens från både stora och små aktörer. För
att motverka detta sker en kontinuerlig
bevakning av utvecklingen samtidigt som
produktutbud och marginaler anpassas
mot marknadens villkor.
Det finns en riskpolicy som reglerar öppna
positioner inom elhandeln för att minimera
riskerna. Veckovis uppföljning sker så att
policyn följs.

Bolaget har köpt in hela sitt behov av
elcertifikat och annullerat dessa enligt
lagstiftningen.
DOTTERBOLAGET ELNÄT AB
Beskedet från Energimarknadsinspektionen om intäktsramen för åren 2016-2019
är överklagat tillsammans med flera
branschkollegor. Även den förra periodens
tilldelning överklagades och är avgjord till
bolagets fördel i högsta instans. Däremot
är inte resultatet av detta klarlagt ännu.
Utgången är osäker och en risk föreligger
i att beviljade intäktsramar inte kommer att
ge utrymme för nödvändiga investeringar.
FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolaget har under året deltagit i ett mindre
antal forskningsprojekt i branschorganisationernas regi.
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står
följande medel:
Balanserad förlust
Årets resultat
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag
Summa

236 583 kr
-6 742 075 kr
28 077 785 kr
-21 500 000 kr
72 293 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta
att vinsten disponeras enligt följande:
Utdelning
I ny räkning balanseras
Koncernens fria egna kapital
uppgår till

0 kr
72 293 kr

-247 492 kr

ÅRETS SIFFROR
Affärsverken Karlskrona AB
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RESULTATRÄKNING

KONCERNEN
MODERBOLAGET		
		
(KSEK)
Not
2015
2014
2015
2014
			
Nettoomsättning
1, 5
882 291
822 025
389 763
375 871
Aktiverat arbete för egen räkning		
9 535
11 359
5 677
6 997
Summa intäkter		
891 826
833 384

395 440

382 868

Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter
3
-504 959 -484 926
Övriga externa kostnader
4, 5, 6
-74 300
-66 850
Personalkostnader
7, 8, 9
-120 478 -108 513
Avskrivning enligt plan
10
-101 740
-97 014
Övriga rörelsekostnader		
-97
-259

-100 432
-66 095
-87 494
-86 831
-29

-113 857
-60 846
-81 697
-82 521
-130

Summa kostnader		
-801 574 -757 562

-340 881

-339 051

Rörelseresultat		
90 252
75 822

54 559

43 817

Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter
25
-13
4 502
Räntekostnader
26
-41 672
-51 615

7 561
-41 532

11 920
-51 545

-41 685

-47 113

-33 971

-39 625

Resultat efter finansiella poster		 48 567

28 709

20 588

4 192

Erhållet koncernbidrag				
28 078
Lämnat koncernbidrag		
-21 500
-30 400
-21 500
Bokslutsdispositioner
11			
-27 330
Skatt på årets resultat
12
-6 012
248
0

24 747
-30 400
21 300
-4 438

Summa finansiella investeringar		

Årets resultat		
21 055
-1 443

22

-164

15 401
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN
Tillgångar (KSEK)

Not

MODERBOLAGET

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 13		
Dataprogram		
6 341
7 334

6 263

7 185

6 341

7 334

6 263

7 185

Materiella anläggningstillgångar
13
Byggnader och mark		
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier och verktyg		
Pågående nyanläggningar, maskiner		

320 476
1 364 154
3 777
66 615

328 730
1 332 121
3 832
107 113

320 416
1 168 695
3 762
53 503

328 670
1 157 717
3 790
77 289

Summa materiella anläggningstillgångar

1 755 022

1 771 796

1 546 376

1 567 466

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
14
Fordringar hos koncernföretag		
Andra långfristiga fordringar
30

0
0
1 944

0
0
0

4 814
200 000
1 944

4 814
200 000
0

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 944

0

206 758

204 814

Summa anläggningstillgångar		
1 763 307

1 779 130

1 759 397

1 779 465

31 234

26 603

31 234

31 234

26 603

31 234

2015-12-31

Anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter		

28 352

Summa varulager		
28 352

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
96 834
74 509
Fordringar hos koncernföretag
15
27 074
34 659
Övriga fordringar
2
29 111
22 309
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
27
75 859
65 507

96 834
58 245
28 600

74 510
62 975
21 122

21 152

16 775

196 984

204 831

175 382

14 564

100

-14 833

-13 141

Summa omsättningstillgångar		
271 794

228 318

216 601

193 475

2 007 448

1 975 998

1 972 940

Summa kortfristiga fordringar		
228 878
Kassa och bank

28

Summa tillgångar		

2 035 101
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not

2015-12-31

MODERBOLAGET

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

16

Bundet eget kapital
Aktiekapital (201 256 aktier)		
20 126
20 126
20 126
Bundna reserver		
308 854
287 536
Reservfond				
4 100

4 100

24 226

24 226

237
-164

-164
15 401

15 015

73

15 237

322 677

24 299

39 463

Obeskattade reserver

17			
389 805

362 475

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

18
19

Summa bundet eget kapital		
328 980

307 662

20 126

Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		
-21 303
16 458
Balanserad vinst eller förlust				
Årets resultat		
21 055
- 1 443
Summa fritt eget kapital		
-248
Summa eget kapital		
328 732

79 744
23 613

24 000

23 613

103 357

24 000

23 613

1 320 000
63 884

1 330 000
56 880

1 320 000
52 333

1 330 000
44 751

Summa långfristiga skulder		
1 383 884

1 386 880

1 372 333

1 374 751

30 477
96 492
4 507
4 135

23 268
113 942
4 603
6 067

29 950

24 758

85 757
24 000

Summa avsättningar		
109 757
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

20
21

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
60 939
58 231
Skulder till koncernföretag
22
34 936
48 589
Skatteskulder		
4 568
4 604
Övriga skulder
23
46 599
30 228
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
24
65 686
52 882
Summa kortfristiga skulder		
212 728

194 534

165 561

172 638

Summa eget kapital och skulder		
2 035 101

2 007 448

1 975 998

1 972 940

0
Inga

0
28 000

0
28 500

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

24

29
29

0
Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNEN
(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

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

48 567

28 709

20 588

4 192

108 160
156 727
0

114 815
143 524
-4 438

93 828
114 416
0

93 994
98 186
-4 438

156 727

139 086

114 416

93 748

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) minskning (+) av varulager
Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 631
-29 449
-7 077
82 521

11 943
11 686
-24 177
93 200

Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella o materiella anlägg. tillgångar
-86 706 -168 890
-67 552
Försäljning av immateriella o materiella anlägg. tillgångar
3 705
150
3 705
Ökning (-)/minskning (+) långa fordringar
-1 944
484
-1 944

-134 118
150
484

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 882
-31 894
18 194
145 909

-84 945

11 943
4 465
-1 973
153 521

-168 256

-65 791

-133 484

Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån
0
100 000
0
100 000
Amortering av skuld
-10 000
-60 000
-10 000
-60 000
Lämnat lån			
0
0
Erhållna koncernbidrag			
28 078
24 747
Lämnade koncernbidrag
-21 500
-30 400
-21 500
-30 400
Lämnad utdelning
-15 000
0
-15 000
0
-46 500

9 600

-18 422

34 347

Årets kassaflöde

14 464

-5 135

-1 692

-5 937

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

100
14 564

5 235
100

-13 141
-14 833

-7 204
-13 141

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Av- och nedskrivningar av tillgångar
101 740
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
-972
Valutakursdifferens
0
Förändring långfristig skuld, övriga skulder
7 004
Förändring övriga avsättningar
388

97 014
-150
0
17 857
94

86 831
-972

82 521
-150

7 582
387

11 527
96

114 815

93 828

93 994

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Summa

108 160
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NOTER

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i KSEK, om inget annat anges. Om inte särskilt
anges, gäller kommentarerna både koncernen och moderbolaget.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Försäljningen av varor intäktsredovisas vid leverans till
kund i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är
upptagna till anskaffningsvärde minskat med ackumulerad
avskrivning. De materiella anläggningstillgångarna har
delats upp i betydande komponenter när komponenterna
har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker
på ursprungligt anskaffningsvärde och linjärt över den
förväntade nyttjandeperioden. Företaget använder samma
procentsatser som branschen i övrigt gör.
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningspris och dess verkliga värde. Först in/först utprincipen har använts. Erfoderligt inkuransavdrag har
gjorts. Kundfordringar är upptagna till det belopp som
beräknas inflyta. Finansiella instrument värderas utifrån
anskaffningsvärdet. Anslutningsavgifter avseende både
elnät, värme och stadsnät intäktsperiodiseras med en
tiondel per år. Nästkommande års upplösning tas upp som
en kortfristig skuld och resterande nio år som en övrig
långfristig skuld.			
I koncernen redovisas tillgångar som leasas genom ett
finansiellt leasingavtal som materiella anläggningstillgångar samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas
som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas
tillgången och skulden till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid beräkningen
av nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets
implicita ränta. Operationella leasingavtal redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden. Moderbolaget
redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som
operationella. Operationella leasingavtal redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar
som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester,
betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning
(pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet.
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen. Erhållna och lämnade
koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
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Not 1 Information om rörelsegrenar
Nettoomsättning och rörelseresultat före finansiella poster
fördelar sig på följande rörelsegrenar (avser moderbolaget).
Dotterbolagen har bara en rörelsegren vardera.
2015

2014

Värme
Renhållning
Stadsnät
Övrigt

205 088
85 599
48 796
50 280

201 516
74 886
40 497
58 972

Summa

389 763

375 871

Nettoomsättning

Rörelseresultat före finansiella poster
Värme
Renhållning
Stadsnät
Övrigt
Summa

2015

2014

51 591
4 606
8 421
-10 059

36 209
3 524
5 762
-1 678

54 559

43 817

Not 2 Pågående arbete för annans räkning
Redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning.
2014

2014

2015

2015

Koncern

Moderbolag

Upparb.
intäkter
Fakt. belopp

1 302
0

1 302
0

6 496
0

6 496
0

Red. värde

1 302

1 302

6 496

6 496

Koncern Moderbolag
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NOTER

Not 5 Försäljning och inköp mellan koncernföretag (%)
		

Not 3 Terminskontrakt
Avser endast koncernen.

Interna försäljningar
Terminskontrakt el

Avser endast koncernen då detta avser dotterbolagets
säkrade elkontrakt på Nordpool via mäklare.
Antal kontrakt
205
Säkrad volym MWh
622 262
Andel säkrat/
kontrakterad volym i %
97
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet -43 479

295
787 635

Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen
Affärsverkskoncernen/
Karlskrona kommun
Moderbolaget/Koncernbolagen
Moderbolaget/Karlskrona kommun
Interna inköp

94
-24 456

2015

2014

Antal elcertifikat
327 352
I % av årsförbrukningen
215
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet
16

215 369
184
-4 617

Terminskontrakt elcertifikat

2015

2014

6

6

8
19
11

12
18
18

2015

2014

0

0

1
10
4

1
9
2

2014

2015

Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen
Affärsverkskoncernen/
Karlskrona kommun
Moderbolaget/Koncernbolagen
Moderbolaget/Karlskrona kommun

Not 6 Operationella leasingavtal
Terminskontrakt utsläppsrätter

2014

2015

Leasingavgift bilar

Avser både koncern och moderbolag.
Antal utsläppsrätter
124 572
I % av årsförbrukningen
80 369
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet
9 434

65 459
77 011
4 534

2014

Nominellt belopp KSEK
480 000
Antal kontrakt
9
% av totala lån
36
Löptid i snitt, år
4,9
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet -33 151

480 000
9
36
5,9
-39 197

Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts
av Ernst & Young AB. Totalt revisionsarvode redovisas i
AB Karlskrona Moderbolag.
2015

2015

Koncern Moderbol

Totalt Ernst & Young AB 274
varav revision
240

274
240

2014

2014

Koncern Moderbol

288
245

288
245

1 101

685

2014

2014

Koncern Moderbol

1 005

622

751
895

492
595

818
1 026

593
687

Not 7 Medelantalet anställda

Moderbolaget
Dotterbolag
Koncernen totalt

Not 4 Kostnader för revisorerna

2015
Moderbol

2015
2015
2014
2014
Framtida leasingavg. Koncern Moderbol Koncern Moderbol
Betalas inom 1 år
Betalas inom 1-5 år

Finansiella instrument, ränteswappar 2015

2015
Koncern

2015
Antal
anst.

2015
Varav
män

2014 2014
Antal Varav
anst. män

168,8
60,6
229,4

75 %
66 %
73 %

165,3
46,5
211,8

74 %
79 %
75 %

2015
2014
Män Kvinnor

2014
Män

1
0

4
4

Könsfördelningen
bland ledande
befattningshavare

2015
Kvinnor

Moderbolaget
Styrelse
Företagets ledning

1
0

4
4
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Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015

2015

Löner och
Sociala
andra kostn (varav
ersättn penskostn)

2014

2014

Löner och
Sociala
andra kostn (varav
ersättn penskostn)

Totalt
moderbolag
59 554
24 485 56 863
21 256
		
(4 810)		
(4 491)
varav styrelse
och VD
1 618
993
1 569
1 006
		
(315)		
(357)
Totalt
dotterbolag
22 435
9 321 18 208
7 522
		
(2 018)		
(1 675)
varav styrelse
och VD
366
0
146
0
		
0		 0
Totalt
koncernen
81 989
33 806 75 071
28 778
		
(6 828)		
(6 166)
varav styrelse
och VD

1 984

993
1 715
1 006
(315)		
(357)

Not 11 Bokslutsdispositioner
Avser moderbolaget. Minustecken innebär en upplösning.		
		
2015
2014
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
27 330

-21 300

Summa

-21 300

27 330

Not 12 Skatt
Minustecken innebär en skatteintäkt.
2015			

2014					2015				

2014

Koncern		 Koncern		 Moderbol Moderbol

Inkomstskatt
Uppskjuten skatt
obeskattade reserver

6 012		 -4 686					

Summa

6 012			

0

4 438					

-248 				

0				 4 438
0				

0

0				 4 438

Not 9 Avtal om avgångsvederlag
Styrelsen kan skilja VD från sin tjänst med sex månaders
uppsägningstid. Därefter utgår lön under sex månader.
Avstämning effektiv skattesats
2015

2014

Koncern

Koncern Moderbol

Moderbol

27 067

-1 691

-164

19 839

5 955

-372

-36

4 365

Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgill kostnad
264
571
Ej skattepliktig intäkt
-7
-12
Skattemässigt res
27 324 -1 132

164
0
0

338
-5
20 172

-248
14,7 %

0
0,0 %

4 438
22,4 %

2015

Not 10 Avskrivning enligt plan
Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:

Red. resultat före skatt.
Skatt enl gällande
skattesats, 22 %

Koncernen

%

2015

2014

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

2 315
10 518

1 986
10 117

87 439
1 468

83 324
1 587

Summa avskrivningar		
101 740
97 014
Moderbolag		
2015
2014
Immateriella anläggningar
20
Byggnader och markanläggn. 2-5
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
3-20
Inventarier och verktyg
10-20

2 244
10 518

1 886
10 116

72 628
1 441

68 959
1 560

Summa avskrivningar		
86 831
82 521
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Redovisad skatt
Effektiv skattesats

6 012
22,2 %

2014
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Not 13 Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

Ingående anskaffningsvärde
15 938
13 951
14 033
12 047
Inköp
1 322
1 322
1 905
1 904
Försäljningar/utrangeringar				
Utgående anskaffningsvärde
17 260
15 273
15 938
13 951
Ingående avskrivningar
-8 604
-6 766
-6 618
-4 880
Försäljningar/utrangeringar				
Årets avskrivningar
-2 315
-2 244
-1 986
-1 886
-10 919

-9 010

-8 604

-6 766

6 341

6 263

7 334

7 185

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

Ingående anskaffningsvärde
382 848
382 787
Inköp
2 263
2 264
Försäljningar/utrangeringar			
Utgående anskaffningsvärde
385 111
385 051

371 950
10 898

371 890
10 897

382 848

382 787

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Ingående avskrivningar
-54 118
-54 117
-44 001
Försäljning/utrangeringar			
Årets avskrivningar
-10 517
-10 518
-10 117
Utgående ackumulerade		
avskrivningar
-64 635
-64 635
-54 118

-44 001
-10 116
-54 117

Utgående planenligt restvärde

320 476

320 416

328 730

328 670

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

164 231
7 215

164 231
7 215

164 231
7 044

164 231
7 044

Summa taxeringsvärden fastigheter

171 446

171 446

171 275

171 275
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Maskiner och andra
tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
varav Finansiella leasingavtal

Inventarier och verktyg
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

2 091 614
122 204
-11 380
2 202 438

1 701 848
86 338
-11 380
1 776 806

1 996 265
96 110
-761
2 091 614

1 612 560
90 049
-761
1 701 848

-759 493
8 648
-87 439

-544 131
8 648
-72 628

-676 926
757
-83 324

-475 929
757
-68 959

-838 284

-608 111

-759 493

-544 131

1 364 154

1 168 695

1 332 121

1 157 717

1 471

0

1 744

0

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

15 010
1 413
0
16 423

14 878
1 413
0
16 291

15 010
0
0
15 010

14 878
0
0
14 878

Ingående avskrivningar
-11 178
-11 088
-9 591
-9 528
Årets avskrivningar
-1 468
-1 441
-1 587
-1 560
Försäljningar/utrangeringar				
Utgående ackumulerade avskrivningar
-12 646
-12 529
-11 178
-11 088
Utgående planenligt restvärde

Pågående nyanläggningar
Maskiner och andra
tekniska anläggningar

30

3 777

3 762

3 832

3 790

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

66 615

53 503

107 113

77 289
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Not 14 Andelar i koncernföretag
Avser moderbolaget.

Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

Kapital
andel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100 %
100 %

100 %
100 %

400
60

4 000
814

Summa				4 814

Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

Organisationsnummer
556086-1618
556532-0834

Säte
Karlskrona
Karlskrona

Not 15 Fordringar hos koncernföretag

Koncernbolag
Övriga ej
koncernbolag
Totalt
Karlskrona kommun

2015

2015

2014

2014

Koncern

Moderbolag

Koncern

Moderbolag

12 156

43 327

13 078

41 394

14 918

14 918

21 581

21 581

27 074

58 245

34 659

62 975

Not 16 Förändring av eget kapital
Koncernen
Aktiekapital
Bundna reserver
Bal. resultat Årets resultat
				
Belopp vid
årets ingång
20 126
287 536
16 458
-1 443
Årets vinst				
till bal. resultat			
-1 443
1 433
Förskjutning mellan fria
och bundna reserver		
21 318
-21 318		
Utdelning			
-15 000		
Årets resultat				
21 055
Summa

20 126

308 854

-21 303

21 055

Moderbolaget
Aktiekapital
Reservfond
Bal. resultat Årets resultat
				
Belopp vid
årets ingång
20 126
4 100
-164
15 401
Årets vinst					
till bal. resultat			
15 401
-15 401
Utdelning			
-15 000		
Årets resultat				
-164
Summa

20 126

4 100

237

-164

Summa

322 677
0
0
-15 000
21 055
328 732

Summa

39 463
0
-15 000
-164
24 299
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Not 17 Obeskattade reserver

Not 20 Skulder koncernföretag LF

Avser moderbolaget.

Koncernen

Skillnad mellan bokförda
avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

2015

2014

389 805

362 475

2015

2014

Övriga ej koncernbolag, lån
Summa övriga ej koncernbolag

1 320 000
1 320 000

1 330 000
1 330 000

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

1 320 000

1 330 000

50 000

160 000

2015

2014

Not 18 Uppskjuten skatt

Moderbolaget

Den uppskjutna skatteskulden beräknas till 22 %.

Övriga ej koncernbolag, lån
Summa övriga ej koncernbolag

1 320 000
1 320 000

1 330 000
1 330 000

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

1 320 000

1 330 000

50 000

160 000

2015

2014

Uppskjuten skatt på obeskattade
reserver
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året återförda belopp

85 757
79 744
6 013
0
0

79 744
84 431
0
0
-4 687

Summa

85 757

79 744

Not 19 Övriga avsättningar och eventualförpliktelser
Avser avsättning till deponeringsanläggningarna
Torskors, som inte används längre, samt Bubbetorp.
Beräkningen omfattar sluttäckning, omhändertagande
och rening av lakvatten, omhändertagande av deponigas
samt uppföljning och kontroll. Bedömningen baseras på
en utredning av extern part.
2015

2014

Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Ianspråktaget belopp

23 613
1 000
-613

23 517
1 000
-904

Summa

24 000

23 613

Eventualförpliktelser
Skatteverket har under året granskat rotavdragen inom
verksamheten Stadsnät. Granskningen är inte avslutad
och utfallet kan inte bedömas.

Not 21 Övriga skulder LF
Avser periodiserade anslutningsavgifter på Elnät, Värme och Stadsnät. Periodisering har skett med 10 % och i vissa fall
20 % per år.

Övriga skulder
Förfaller till “betalning”
fem år eller senare

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

63 884

52 333

56 880

44 751

25 453

20 674

22 994

17 619
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Not 22 Skulder koncernföretag KF
2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

Koncernbolag
Övriga ej koncernbolag

21 503
13 433

83 158
13 334

30 452
18 137

95 883
18 059

Totalt Karlskrona kommun

34 936

96 492

48 589

113 942

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

Mervärdesskatt
Avfallsskatt
Arbetsgivaravgift och källskatt
Energiskatt
Riskpremie
Finansiell leasing
Övrigt

16 415
-1 114
3 931
22 672
3 684
1 485
-474

2 898
-1 114
2 825
0
0
0
-474

7 470
430
3 420
16 187
1 676
1 751
-706

3 801
430
2 506
0
0
0
-670

Summa

46 599

4 135

30 228

6 067

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

629
4 990
3 428
11 004

708
3 854
2 613
8 971

648
4 434
3 070
9 411

624
3 440
2 351
7 425

27 512
8 701
9 422

241
4 141
9 422

20 959
9 832
4 528

204
6 185
4 529

65 686

29 950

52 882

24 758

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

210
8
0
-150
-81

210
1
7 500
-150
0

243
102
0
4 127
30

243
50
7 500
4 127
0

-13

7 561

4 502

11 920

Not 23 Övriga skulder

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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

Not 25 Ränteintäkter

Dröjsmålsränta, intäkt
Ränteintäkt kortfristiga fordringar
Ränteintäkt lån
Ränteintäkt swap
Orealiserad valutakursdifferens
Summa ränteintäkter
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Not 26 Räntekostnader						
2015
2015
2014
2014
Koncern
Moderbolag
Koncern
Moderbolag
Dröjsmålsränta, kostnad
Räntekostnad kortfristiga skulder
Räntekostnad leasing
Räntekostnad lån
Räntekostnad swap
Orealiserad valutakursdifferens

-4
-177
-61
-30 874
-10 555
-1

-2
-100
0
-30 874
-10 555
-1

-2
-532
-39
-40 534
-10 510
2

-1
-502
0
-40 534
-10 510
2

Summa räntekostnader

-41 672

-41 532

-51 615

-51 545

2015
Koncern

2015
Moderbolag

2014
Koncern

2014
Moderbolag

71 364
1 642
2 852

17 616
1 642
1 894

61 320
688
3 499

13 586
688
2 501

Not 27 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Avfallsskatt
Förutbetalda kostnader

Summa förutbet kostn o upplupn intäkt
75 859
21 152
65 507
16 775
						
Not 28 Kassa och bank						
2015
2015
2014
2014
Koncern
Moderbolag
Koncern
Moderbolag
Likvida medel
Checkräkningskredit
Bankmedel

17
-14 868
29 415

17
-14 868
18

48
-13 207
13 259

48
-13 207
18

Summa förutbet kostn o upplupn intäkt
14 564
-14 833
100
-13 141
						
Not 29 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Avser moderbolag
			2015

2014

Ansvarsförbindelser		
Borgensförbindelse			
28 000
28 500
						
Not 30 Andra långfristiga fordringar

Ingående redovisat värde
Tillkommande fordringar
Omklassificering
Utgående redovisat värde

2015
Koncern
0
2 592
-648

2015
Moderbolag
0
2 592
-648

2014
Koncern
484
0
-484

2014
Moderbolag
484
0
-484

1 944

1 944

0

0

Not 31 Nyckeltalsdefinitioner					
Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:					
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.		
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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
2015-01-01–2015-12-31.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och 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
lnternational 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 2015 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen 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
räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.
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.

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

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

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.

Karlskrona den 5 april 2016
Ernst & Young AB
Anders Håkansson
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i
Affärsverken Karlskrona AB
Org.nr 556049-4733

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

Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Affärsverken
Karlskrona AB verksamhet under 2015.

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

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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Karlskrona den 30 mars 2016
Bo Löfgren			
Camilla Mikler

”HÄR ÄR DET NATURLIGT
ATT TÄNKA PÅ MILJÖN
I ALLA LÄGEN”

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Affärsverken Energi AB
Org nr: 556086-1618

Affärsverken Energi AB

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
Försäljningen för året blev 1 074 GWh (jfr
föregående år 843 GWh) vilket är betydligt
bättre än föregående år beroende på att
två större kunder tillkom i början av året.
Spotpriset har under året varit mycket lågt
och stabilt utifrån ett historiskt perspektiv.
Bolaget har under året slutfört projektet
att ta eget balansansvar vilket innebär
att man nu även hanterar inköpet av den
fysiska handeln mot elbörsen. Nya rutiner
för prognostisering, rapportering och kontroll av balansansvaret har införts
under året.
Kraven från större kunder och koncerner
ökar. Organisationen och administrationen
av portföljförvaltningen har vidareutvecklats under året och gjorts mer flexibel för
att passa alltfler kunder. Konkurrensen på
marknaden förändras hela tiden och för
många affärer är marginalerna mycket
låga. Arbetet med att paketera vårt
erbjudande för större affärer pågår och
blir allt viktigare för att vara konkurrenskraftig.
Efter sommaren blev det klart att man
tappar den största kunden inför nästa år.

För att möta detta har en fokusering på
merförsäljning startats med målsättning
att återta den förlorade volymen de kommande åren.
Bolaget har säkerställt de omteckningar
som gjorts på utgående kontrakt under
året. Den gemensamma kundservicen för
koncernen är flyttad till bolaget från
moderbolaget för att samordnas med
försäljningsorganisationen.
Besked har kommit att kvotplikten för
elcertifikat kommer att justeras upp från
2016. Det är både beroende på att man
gör en teknisk justering av systemet
och en ambitionshöjning av omställningen
till förnyelsebar produktion.

RISKFAKTORER
Bolaget arbetar med utgångspunkt från
den av styrelsen fastställda riskpolicyn
som omvärderas varje år. Även en krafthandelspolicy för balansansvaret och
den fysiska handeln är framtagen.
Det finns en marknadsrisk med konkurrens från både stora och små aktörer. För
att motverka detta sker en kontinuerlig
bevakning av utvecklingen samtidigt som
produktutbud och marginaler anpassas
mot marknadens villkor. 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
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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
elcertifikat och annullerat dessa enligt
lagstiftningen.
RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets resultat slutade på 11,7 mkr (jfr föregående år 7,3 mkr) vilket var betydligt

Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Balansomslutning

bättre än både budget och föregående år.
Kvarkraftsredovisningen har en eftersläpning på 5 månader.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:

FRAMTIDA UTVECKLING
Beslutet om eget balansansvar möjliggör
också att nya kunder med högre krav kan
offereras samt att bolaget kan delta i
upphandlingar där ett eget balansansvar
är ett krav. Målsättningen kvarstår att ha
en mycket stark position på den lokala
marknaden genom goda relationer och
lokal närvaro.

Balanserad vinst
Årets resultat
Lämnat
koncernbidrag

FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolaget har inte haft några kostnader för
forskning och utveckling under året.

2015

2014

2013

2012

2011

426 562

382 802

421 199

399 546

394 199

11 718

7 322

12 541

4 539

5 173

108 455

82 090

83 854

75 303

109 468

Soliditet (%)

4,1

5,6

5,7

6,4

4,4

Avkastning på totalt kap (%)

10,9

8,9

15,0

7,1

5,3

Medelantalet anställda

32,9

19,6

15,6

12,5

12,1

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.
År 2014 var första gången som företaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna Råd,
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), och endast jämförelsetalen
för åren 2014 och 2013 är omräknade enligt K3-regelverket.
Se not 18 för nyckeltalsdefinitioner.
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Summa

-243 079 kr
11 718 436 kr
-11 793 369 kr
-318 012 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta
att förlusten -318 012 kr, överförs i ny
räkning.

ÅRETS SIFFROR
Affärsverken Energi AB

Affärsverken Energi AB

RESULTATRÄKNING

(KSEK)

Not

2015

2014

Nettoomsättning
1
426 562
382 802
			
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter
2
-382 139
-348 409
Övriga externa kostnader
3,4
-15 650
-16 322
Personalkostnader
5,6,7,8
-16 856
-10 691
Övriga rörelsekostnader		
-69
-127
Summa kostnader		
-414 714
-375 549
			
Rörelseresultat		
11 848
7 253
			
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter
13
-74
74
Räntekostnader
14
-56
-5
Summa finansiella investeringar		
-130
69
			
Resultat efter finansiella poster		
11 718
7 322
		
Lämnat koncernbidrag		
-11 793
-7 531
Skatt
15
0
0
		
Årets resultat
-75
-209

BALANSRÄKNING
Tillgångar (KSEK)
Not
2015-12-31
2014-12-31
			
Omsättningstillgångar			
Varulager		
Råvaror och förnödenheter		
1 749
0
Summa varulager		

1 749

0

Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag
9
39 448
35 295
Övriga fordringar		
318
997
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
16
44 209
38 030
Summa kortfristiga fordringar		
83 975
74 322
			
Kassa och bank
17
22 731
7 768
			
Summa omsättningstillgångar		
108 455
82 090
			
Summa tillgångar		
108 455
82 090

Affärsverken Energi AB

BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder
				
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		
-242
-33
Årets resultat		
-75
-209
Summa fritt eget kapital		
-317
- 242
Summa eget kapital		
4 483
4 558
			
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		
0
0
Summa Långfristiga skulder		

0

0

Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
22 071
24 974
Skulder till koncernföretag		
12 089
7 957
Skatteskulder		28
Övriga skulder
11
40 036
22 432
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
12
29 748
22 169

Summa kortfristiga skulder		
103 972
77 532
		
Summa eget kapital och skulder		
108 455
82 090
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

2015

2014

11 718
0
11 718
0

7 322
0
7 322
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten			
före förändringar av rörelsekapital
11 718
7 322
			
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) minskning (+) av varulager
Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder

- 1 749
- 9 653
26 440

0
3 249
-1 555

Kassaflöde från den löpande verksamheten
15 038
1 694
			
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
0
Återbetalda aktieägartillskott
0
0
Lämnade koncernbidrag
-11 793
-7 531
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-11 793
-7 531
			
Årets kassaflöde
14 963
1 485
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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7 768
22 731

6 283
7 768
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NOTER

Not 3 Kostnader för revisorerna

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i KSEK, om inget annat anges.

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.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Försäljningen av varor intäktsredovisas vid leverans till kund
i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas
netto efter moms och rabatter.			

Not 4 Operationella leasingavtal

Kundfordringar samt koncernfordringar är upptagna till de
belopp som beräknas inflyta. Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.		

Leasingavgift bilar

Framtida leasingavgifter
Betalas inom 1 år
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella
Betalas inom 1-5 år
som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.			
Not 5 Medelantalet anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämar till de anställda. Företagets
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester,
betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning
(pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter
för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under
den period de anställda utför de tjänster som ligger till
grund för förpliktelsen.		

Medelantalet anställda

2015
Antal
anst.

2015
Varav
män

32,9

42 %

2015

2014

79

87

27
36

27
64

2014 2014
Antal Varav
anst. män
19,6

60 %

Not 6 Könsfördelningen bland ledande befattningshavare
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.		
2015 2015
2014 2014
Kvinnor
Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag (%)

Interna försäljningar
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

Styrelse
Företagets ledning

2015

2014

4
4

5
6

4
0

4
0

2015

Terminskontrakt elcertifikat
Antal elcertifikat
I % av årsförbrukningen
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet

0
1

3
1

3
1

2015

Löner och
Sociala
andra kostn (varav
ersättn penskostn)

2014

2014

Löner och
Sociala
andra kostn (varav
ersättn penskostn)

Totalt bolaget 11 288
4 709
7 320
3 019
		
(1 026)		(691)
Varav styrelse
och VD
183
0
73
0

Not 2 Terminskontrakt

Terminskontrakt el
Avser endast koncernen då detta
avser dotterbolagets säkrade
elkontrakt på Nordpool via mäklare.
Antal kontrakt
Säkrad volym MWh
Andel säkrat/
kontrakterad volym i %
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet

Män

Not 7 Löner, ersättningar och sociala kostnader
2015

Interna inköp
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

0
1

Män Kvinnor

2014

Not 8 Avtal om avgångsvederlag
205
622 262

295
787 635

97
-43 479

94
-24 456

327 352
215
16

215 369
184
-4 617

Något speciellt avtal om avgångsvederlag för styrelse
eller verkställande direktör finns inte.
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NOTER

Not 9 Fordringar hos koncernföretag

Not 14 Räntekostnader
2015

2014

Affärsverken Karlskrona AB
(moderföretag)

39 448

35 295

Totalt Karlskrona kommun

39 448

35 295

Aktie- Reservfond

Bal.

Årets

vinst

resultat

Belopp vid
årets ingång 4 000
800
-33
Årets vinst
till balanserat
resultat			 -209
Årets resultat				
Belopp vid
årets utgång 4 000

800

2014

Dröjsmålsränta, kostnad
Räntekostnad kortfristiga skulder

-2
-54

-1
-4

Summa

-56

-5

2015

2014

Inkomstskatt
Uppskjuten skatt obesk reserver

0
0

0
0

Summa

0

0

-75
-17

-209
-46

82
-7
0

217
-8
0

0
0,0 %

0
0,0 %

Not 15 Skatt
Minustecken innebär en skatteintäkt.

Not 10 Förändring av eget kapital

kapital

2015

-242

-209

Summa

4 558

209
-75

0
-75

-75

4 483

Not 11 Övriga skulder
2015

2014

Energiskatt
Mervärdesskatt
Arbetsgivaravgift och källskatt
Riskpremie
Övrigt

22 672
13 098
582
3 684
0

16 187
4 163
405
1 677
0

Summa

40 036

22 432

Avstämning effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt enl gällande skattesats, 22 %
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgill kostnad
Ej skattepliktig intäkt
Skattemässigt resultat
Redovisad skatt
Effektiv skattesats

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015

2014

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

44 099
110

37 985
45

Summa

44 209

38 030

2015

2014

Bankmedel

22 731

7 768

Summa

22 731

7 768

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015

2014

Löneskulder
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupen kostnad, elcertifikat,
bra miljöval, ursprungsgaranti
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

-111
559
139

127
470
133

27 656
1 505
0

20 974
465
0

Summa

29 748

22 169

Not 13 Ränteintäkter
2015

2014

Dröjsmålsränta, intäkt
Ränteintäkt kortfristiga fordringar
Orealiserad valutakursdifferens

0
7
-81

0
44
30

Summa

-74

74

Not 17 Kassa och bank

Not 18 Nyckeltalsdefinitioner
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.

Affärsverken Energi AB

REVISIONSBERÄTTELSE

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

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

Rapport om årsredovisningen

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
AB:s finansiella ställning per den 31 december
2015 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen
för Affärsverken Energi i Karlskrona AB för
räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.
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,
liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

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 räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.
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 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.

Affärsverken Energi AB

Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Karlskrona den 5 april 2016

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

Ernst & Young AB
Anders Håkansson
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i
Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Org.nr 556086-1618
Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Affärsverken
Energi i Karlskrona AB verksamhet under 2015.
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.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts
på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att
bolagets interna kontroll varit tillräcklig.
Karlskrona den 30 mars 2016
Bo Löfgren			
Camilla Mikler
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”VI HAR ERÖVRAT EN
LEDANDE ROLL INOM
ELHANDEL”

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Affärsverken Elnät AB
Org nr: 556532-0834

Affärsverken Elnät AB

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.
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.
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 t.o.m. 2030. Bolaget har dessutom två koncessioner för linje, dels för
130 kV med utgång 2044, dels för 10 kV
med utgång 2037.
Bolaget har sin anslutning till regionnätet i Intaget Karlskrona. Det är E.ON
Elnät Sverige AB som är regionnätsägare.
Dessutom finns fr.o.m. 2013 en inmatningspunkt från elproduktionen från kraftvärmeverket som ägs av moderbolaget
Affärsverken Karlskrona AB, i Rosenholm.
Affärsverken Elnät AB har ca 19 350
kunder anslutna till elnätet. Elleveransen
för 2015 blev 371 GWh vilket är i nivå med
föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG
Utbyggnaden till Verkö blev färdig och en
ny fördelningsstation är driftsatt ute på
området. Arbetet med att spänningshöja
hela nätet till 24 kV avslutades under året
när de två sista nätstationerna byggdes
om. Därmed avslutades projektet som
startades i början av 1970-talet att avsluta distributionsspänningen 6 kV till förmån
för 24 kV.
En långsiktig underhållsplan är framtagen
under året som kommer att ligga till grund

RISKFAKTORER
Bolaget har en koncession för område
vilket innebär en anslutningsskyldighet
hos kunderna men också en leveransplikt
för bolaget. Energimarknadsinspektion (EI)
som övervakande myndighet beslutar enligt förhandsregleringen om intäktsramen i
fyraårsperioder. Detta sätt att bestämma
intäktsnivån är ny fr.o.m. 2012. EI:s
beslut har kommit beträffande perioden
2016–2019 och har överklagats tillsammans med flera branschkollegor. Även den
förra periodens tilldelning överklagades
och är avgjord till bolagets fördel i högsta

”STABILITET OCH
SÄKERHET STYR
VÅR UTVECKLING
AV ELNÄTET”
för de kommande årens underhåll och
reinvesteringar.

instans. Däremot är inte resultatet av
detta klarlagt ännu.

Energimarknadsinspektionen har lämnat
besked beträffande intäktsramen för
perioden år 2016–2019. Bolaget fick inte
hela den yrkade ramen och ett överklagande är inlämnat tillsammans med flera
branschkollegor.

Utgången är osäker och en risk föreligger i
att beviljade intäktsramar inte kommer att
ge utrymme för nödvändiga investeringar.
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 men främst vid konkurser.

Leveranssäkerheten har varit mycket god
och inga större elavbrott har inträffat
under året.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FRAMTIDA UTVECKLING
En intäktsökning är nödvändig de närmaste åren för att behålla en hög leveranssäkerhet och samtidigt stödja utvecklingen
mot ett alltmer hållbart samhälle med
exempelvis mindre produktionsanläggningar som ansluts till nätet.
Samtidigt pågår ett internt arbete med
att effektivisera verksamheten för att
uppnå en ändamålsenlig organisation
baserad på kraven.
Behovet av datakommunikation för
insamling av mätvärden, styrning och
övervakning kommer att öka de närmaste
åren och den påbörjade överläggningen
till Affärsverkens eget fibernät kommer
att fortsätta.
Den långsiktiga underhållsplanen kommer
att vara ett viktigt underlag för de kommande årens underhåll och investeringar.
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
Årets resultat
Lämnat koncernbidrag
Summa

28 915 kr
16 266 752 kr
-16 284 416 kr

RESULTAT OCH STÄLLNING
Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2014

2013

2012

2011

108 600

106 316

107 617

0

0

16 267

17 201

14 350

7

6

245 049

247 706

236 407

797

791

0,3

0,3

0,3

99,6

99,7

Årets resultat blev något bättre än budget. Bolaget har bedrivit sin verksamhet under 2013 i
eget bolag. För perioden 2010-2012 ingick elnätsverksamheten i Affärsverken Karlskrona AB.
Nedanstående jämförelsesiffror för dessa år är hämtade från den särredovisning som sker till
Energimarknadsinspektionen

11 251 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman
besluta att vinsten, 11 251 kr,
överförs i ny räkning

2015

Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Balansomslutning

2015

2014

2013

2012

2011

108 600

106 316

107 617

103 149

97 565

16 267

17 201

14 350

23 782

19 424

245 049

247 706

236 407

211 157

192 421

Soliditet (%)

0,3

0,3

0,3

41,8

45,9

Avkastning på totalt kapital (%)

9,7

10,0

9,3

12,1

11,0

27,7

26,9

30

31

31

Medelantalet anställda

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.
År 2014 är första året som företaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna Råd, BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), och endast jämförelsetalen för åren 2014
och 2013 är omräknade enligt K3-regelverket.
Se not 21 för nyckeltalsdefinitioner.
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RESULTATRÄKNING

(KSEK)

Not

2015

2014

Nettoomsättning
1
Aktiverat arbete för egen räkning 		

108 600
3 857

106 316
4 362

Summa intäkter		
112 457
110 678
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		
-30 108
-29 857
Övriga externa kostnader
2, 3
-27 796
-25 652
Personalkostnader
4, 5, 6, 7
-16 127
-16 125
Avskrivning enligt plan
8
-14 636
-14 326
Övriga rörelsekostnader		
0
-1
Summa kostnader		
-88 667
-85 961
Rörelseresultat		
23 790
24 717
			
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter
16
0
9
Räntekostnader
17
-7 523
-7 525
Summa finansiella investeringar		
-7 523
-7 516
			
Resultat efter finansiella poster		
16 267
17 201
			
Lämnat koncernbidrag		
-16 284
-17 216
Skatt
18
0
0
			
Årets resultat		
-17
-15
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BALANSRÄKNING

Tillgångar (KSEK)		

Not

2015-12-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar		
9			
Dataprogram		
78

149

Summa immateriella anläggningstillgångar

78

149

Materiella anläggningstillgångar		
9		
Byggnader och mark				
60
Maskiner och andra tekniska anläggningar
193 988
Inventarier och verktyg				
15
Pågående nyanläggningar, maskiner				
13 111

60
172 660
42
29 824

Summa materiella anläggningstillgångar

207 174

202 586

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar		

0

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar				
207 252

202 735

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

10		
19

Summa kortfristiga fordringar		
Kassa och bank		20
Summa omsättningstillgångar		
Summa tillgångar			

20 439
193
10 498

28 607
189
10 702

31 130

39 498

6 667

5 473

37 797

44 971

245 049

247 706
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BALANSRÄKNING

2015-12-31

2014-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital (400 aktier)		
600
Reservfond				
120

600
120

Summa bundet eget kapital		

720

720

Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust				
Årets resultat		

29
-17

44
-15

12

29

732

749

200 000
11 551

200 000
12 129

211 551

212 129

8 391
17 413
33
942

9 988
18 907
0
-21

5 987

5 954

32 766

34 828

245 049

247 706

Ställda säkerheter				
Inga
Ansvarsförbindelser				
Inga

Inga
Inga

Eget kapital och skulder		Not
Eget kapital		11

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		
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KASSAFLÖDESANALYS

(KSEK)

2015

2014

16 267
14 058
30 325
0

17 201
20 656
37 857
0

30 325

37 857

Ökning (-) minskning (+) av varulager
Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder

0
8 368
-2 062

0
6 771
4 984

Kassaflöde från den löpande verksamheten

36 631

49 612

Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
-19 153
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
0
Ökning (-)/minskning (+) långa fordringar			
0

-33 079
0
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-33 079

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
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		

-19 153

Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån
0
0
Amortering skuld
		
Lämnade koncernbidrag
-16 284
-17 216
-16 284

-17 216

Årets kassaflöde

1 194

-683

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

5 473
6 667

6 156
5 473

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

14 636
14 326
0
0
		 0
0
-578
6 330
		
14 058

20 656
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NOTER

Not 2 Kostnader för revisorerna

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i KSEK om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Försäljningen av varor intäktsredovisas vid leverans till kund
i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas
netto efter moms och rabatter.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med ackumulerad avskrivning. De materiella anläggningstillgångarna har delats upp i
betydande komponenter när komponenterna har väsentligt
olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker på ursprungligt
anskaffningsvärde och linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Företaget använder samma procentsatser som
branschen i övrigt gör.
Kundfordringar samt koncernfordringar är upptagna till de
belopp som beräknas inflyta.
Anslutningsavgifter avseende elnät intäktperiodiseras med
en tiondel per år. Nästkommande års upplösning tas upp
som en kortfristig skuld och resterande nio år som en övrig
långfristig skuld.
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella
som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämar till de anställda. Företagets
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester,
betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning
(pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet.
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad
under den period de anställda utför de tjänster som ligger
till grund för förpliktelsen.
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

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 3 Operationella leasingavtal
2015

2014

Leasingavgift bilar

337

296

Framtida leasingavgifter
Betalas inom 1 år
Betalas inom 1-5 år

232
264

197
275

Not 4 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

2015

2015

2014

Antal
anst.

Varav
män

Antal Varav
anst. män

27,7

93 %

2015

2015

2014

2014

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

3
1

0
0

3
1

Styrelse
Företagets ledning

0
0

Not 6 Löner, ersättningar och sociala kostnader
2015

2015

2014

2014

Löner och

Sociala

Löner och

Sociala

andra kostn (varav

2015

2014

Interna försäljningar
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

7
11

8
11

Interna inköp
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

46
0

45
0

93 %

Not 5 Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

ersättn

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag (%)

26,9

2014

penskostn)

andra kostn (varav
ersättn

penskostn)

Totalt bolaget 11 147
4 612 10 888
4 503
		
(992)		(984)
Varav styrelse
och VD
183
0
73
0

Not 7 Avtal om avgångsvederlag
Något speciellt avtal om avgångsvederlag för styrelse
eller verkställande direktör finns inte.
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NOTER

Not 8 Avskrivning enligt plan

Maskiner och andra
tekniska anläggningar

Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd och fördelas enligt
följande:
%
2015
2014
Immateriella anläggningar
20
Byggnader och markanläggn. 2-5
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
3-20
Inventarier och verktyg
10-20

71
0

99
0

14 538
27

14 200
27

2015

2014

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

199 698
35 866
0
235 564

195 329
4 369
0
199 698

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-27 038
0
-14 538

-12 838
0
-14 200

-41 576

-27 038

Utgående planenligt restvärde

193 988

172 660

2015

2014

96
0
0
96

96
0
0
96

-54
-27
0
-81

-27
-27
0
-54

15

42

2015

2014

13 111

29 824

2015

2014

Affärsverken Karlskrona AB
(moderföretag)

20 439

28 607

Totalt Karlskrona kommun

20 439

28 607

Summa avskrivningar		
14 636
14 326

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Inventarier och verktyg

2015

2014

529
0
0
529

529
0
0
529

-380
0
-71
-451

-281
0
-99
-380

78

149

Materiella anläggningstillgångar			
Mark
2015
2014
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Taxeringsvärden mark
Summa taxeringsvärden fastigheter

60
0
0
60

60
0
0
60

0
0
0

0
0
0

0

0

60

60

0

0

0

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Pågående nyanläggningar
Maskiner och andra
tekniska anläggningar

Not 10 Fordringar hos koncernföretag

Not 11 Förändring av eget kapital
Aktie-

Reserv-

Bal.

Årets

kapital

fond

vinst

resultat

Summa

0
Belopp vid
årets ingång
600
120
44
Årets vinst
till balanserat
resultat			
-15
Årets resultat				
Belopp vid
årets utgång

600

120

29

-15

749

15
-17

0
-17

-17

732
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NOTER

Not 18 Skatt

Not 12 Skulder koncernföretag
2014

2015
Lån Affärsverken Karlskrona AB
(moderföretag)

200 000

200 000

Totalt

200 000

200 000

2015

2014

Inkomstskatt
Uppskjuten skatt obesk reserver

0
0

0
0

Summa

0

0

-17
-4

-15
-3

17
0
0

15
0
0

0
0,0 %

0
0,0 %

Avstämning effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt enl gällande skattesats, 22 %

Not 13 Övriga skulder
Avser periodiserade anslutningsavgifter på elnät.
Periodisering har skett med 10 % per år.
2015

2014

11 551

12 129

4 779

5 375

2015

2014

Mervärdesskatt
Arbetsgivaravgift och källskatt

418
524

-494
473

Summa

942

-21

Övriga skulder
Förfaller till ”betalning” fem år
eller senare

Minustecken innebär en skatteintäkt.

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgill kostnad
Ej skattepliktig intäkt
Skattemässigt resultat
Redovisad skatt
Effektiv skattesats

Not 14 Övriga skulder LF
Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015

2014

9 650
848

9 749
953

10 498

10 702

2015

2014

Bankmedel

6 667

5 473

Summa förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

6 667

5 473

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Summa

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015

2014

Löneskulder
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Periodiserade anslutningsavgifter
Övriga upplupna kostnader

33
577
188
2 032
3 157

65
523
179
1 986
3 201

Summa

5 987

5 954

Not 20 Kassa och bank

Not 21 Nyckeltalsdefinitioner
Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:

Not 16 Ränteintäkter
2015

2014

Ränteintäkt kortfristiga fordringar

0

9

Summa

0

9

Not 17 Räntekostnader
2015

2014

Räntekostnad kortfristiga skulder
Räntekostnad lån

-23
-7 500

-25
-7 500

Summa

-7 523

-7 525

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.
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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 2015-01-01–2015-12-31.
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, 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 Elnät i Karlskrona
AB:s finansiella ställning per den 31 december
2015 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 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 Elnät i Karlskrona AB
för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.
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.
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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.

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

Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Karlskrona den 5 april 2016

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

Ernst & Young AB
Anders Håkansson
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB
Org.nr 556532-0834
Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Affärsverken
Elnät i Karlskrona AB verksamhet under 2015.
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.
Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts
på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att
bolagets interna kontroll varit tillräcklig.
Karlskrona den 30 mars 2016
Bo Löfgren			
Camilla Mikler
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”VI ÄR AFFÄRSMÄSSIGA
PÅ ETT MYCKET
ANSVARSFULLT SÄTT”

Affärsverken Karlskrona AB, Box 530, 371 23 Karlskrona. Tel 0455-783 00. Fax 0455-806 15. www.affarsverken.se

