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Affärsverken Karlskrona AB



En grundläggande 
del av Karlskrona

Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som ägs 
av AB Karlskrona Moderbolag. Vi bygger, utvecklar och 
driver infrastruktur i Karlskrona. Affärsverken har tre 
affärsområden – energi, kommunikation och cirkulär. 

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är  
gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på  
Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra 
detta – både för miljön och för din skull. Vi redovisar ur 
ett hållbarhetsperspektiv i vår Hållbarhetsredovisning.
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Förvaltningsberättelse 2019 
Ägarförhållanden 
Affärsverken Karlskrona AB är ett helägt dotter-
bolag till AB Karlskrona Moderbolag, organisa-
tionsnummer 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 huvudsak-
ligen inom fyra verksamhetsområden. Värme, 
Renhållning, Båttrafik och Stadsnät. Därutöver 
finns en egen resultatenhet för kundarbeten 
samt en gemensam central funktion vilken 
innehåller ledning, ekonomi, marknadsföring, 
innovation och produkt utveckling, miljö och 
kvalité, IT, HR.  

Bolaget äger dotterbolagen Affärsverken  
Energi AB och Affärsverken Elnät AB. 

Värme 
Produktion av fjärrvärme bedrivs i huvudsak  
i tre produktionsanläggningar, Kraftvärmeverk 
Mältan, Värmeverk Västerudd och Värme verk 
Gullberna. Närvärmeanläggningar finns i Nättraby, 
Jämjö och på Sturkö. Fjärrkyla produceras och 
distribueras inom Gräsviksområdet. 

Renhållning 
Affärsområdet arbetar på marknaden som 
entre prenör. Dessutom finns en särredovisad 
verksamhet för huvudmannaskapet avseende 
renhållningen i Karlskrona. Verksamheten om-
fattar insamlingen av hushållsavfall, insamling  
av återvinningsmaterial, omhändertagande av 
industrins avfallsmängder, behandling av åter-
vinningsmaterial, con taineruthyrning samt  
ansvaret för avfalls anläggningen Mältan.  

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 bredbands-
nät i huvudsak baserat inom Karlskrona kommun. 
Kunderna väljer vilka tjänster man önskar köpa 
direkt av tjänsteleverantörerna i en tjänstevals-
portal. Utöver det så hyr man ut förbindelser till 
företag, operatörer och offentlig verksamhet på 
marknaden samt ingår i ett regionalt samarbete 
med andra stadsnät i södra Sverige. 

Resultat och ställning 
Årets resultat, efter avskrivningar och räntor, 
uppgick till 65,1 mkr vilket bättre än före   gå ende 
år. Bolagets åtagande i garantier för dotter-
bolaget Affärsverken Energi AB uppgår till  
23,5 mkr.   

MODERBOLAGET, KSEK 
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2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 555 553 526 175 460 024 437 635 389 763

Resultat efter finansiella poster 38 847 36 398 28 268 20 911 20 588

Balansomslutning 2 139 938 2 148 787 2 092 846 2 041 905 1 975 998

Soliditet % 20,7 19,5 18,9 17,9 16,6

Avkastning på totalt kapital % 2,9 2,9 2,8 2,7 3,1

Avkastning på eget kapital % 8,8 8,7 7,1 5,7 6,3

Medelantal anställda 220,8 196,8 168,3 161,0 168,8

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna Råd, BFNAR 2012:1 Se not 30 för nyckeltalsdefinitioner. 



KONCERNEN, KSEK

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 837 690 827 129 806 318 822 838 882 291

Resultat efter finansiella poster 65 096 58 089 54 196 62 148 48 567

Balansomslutning 2 180 198 2 186 220 2 144 941 2 061 490 2 035 101

Soliditet % 20,4 19,2 18,5 17,8 16,2

Avkastning på totalt kapital % 4,1 3,8 3,9 4,6 4,4

Avkastning på eget kapital % 14,6 13,9 13,7 17,0 14,8
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Värme 
Energiförsäljningen för fjärrvärme blev för hela 
året 245,5 GWh (252,1 GWh), vilket var lägre än 
föregående år beroende på det varma vädret. Det 
innebar att intäkterna blev lägre än budgeterat 
framförallt beroende på att det var varmt under 
det första tertialet, vilket är den viktigaste delen 
av leveransåret. Elproduktionen har gynnats 
ekonomiskt av högre marknadspris på el. Däremot 
har priset på elcertifikat sjunkit under året i jäm-
förelse med de senaste åren. För hela året blev 
den totala produktionen 63,8 GWh (58,9 GWH).  

Driften på Värme har fungerat i stort sätt bra 
under hela året förutom några enstaka störningar 
på bränslematningen, vilket påverkat driften av 
turbinen. I samband med sommarrevisionen av 
kraft värmeverket på Mältan upptäcktes korro sion 
på tuber som har funktionen att förvärma luften 
till pannan. Bedömningen gjordes att det fanns 

en överhängande risk för läckage den kommande 
driftsäsongen. Eftersom livslängden på mate-
rialet var beräknad betydligt längre så innebär 
det oplanerade underhålls kostnader på cirka  
2 mkr. 

En försenad efterfakturering för utfört arbete 
från föregående års turbinrevision tillsammans 
med åtgärderna för korrosionsskadorna på  
tuberna gör att underhållskostnaderna för året 
blev högre än budget. 

En svaveldoseringsutrustning togs i drift i januari 
för att kunna ta bort användandet av torv vilket 
har en positiv påverkan på miljövärdena för  
anläggningen.  

Starten av kraftvärmeverket genomfördes plan-
enligt efter sommaren under andra veckan av 
september och några dagar senare startades 
turbinen utan problem. Den nya krossen var på 
plats i augusti och prestandaprover samt 

utbildning av drift personalen genomfördes. Det 
innebär att man efter omförhandling av bränsle-
avtalen ska kunna komplettera den ordinarie 
hanteringen av bränsle med egen produktion av 
flis baserat på en billigare råvara. Målet är att 
det ska vara igång inför eldningssäsongen som 
startar efter sommaren 2020.  

Flerfamiljsfastigheterna i Annebo har an slutits 
under året vilket ger beräknad merförsäljning 
framöver på cirka 3 000 MWh/år. I Rödeby  
centrum har det äldre kundägda kulvertnätet 
byggts bort och samtliga fastig heter har fått en 
primäranslutning mot värme nätet istället. En ny 
pelletspanna har installerats i närvärmeanlägg-
ningen på Sturkö vilket innebär att produktions-
förutsättningarna har förbättrats med betydligt 
mindre användning av bioolja samt färre driftlarm.     

I projektet att uppnå en fossilfri produktion har 
åtgärder genomförts genom att flytta fossiloljan 
från de yttre anläggningarna till Gullberna. Sedan 
har man på dessa anläggningar fyllt på med bio-
olja istället. En tillståndsändring är skickad till 
Länsstyrelsen för att få möjlighet att byta till 
bioolja även på kraftvärmeverket. Försäljningen 
av pannhuset i Nättraby genomfördes i augusti 
och gav en reaförlust på 1,1 mkr men samtidigt 
avtalades om ombyggnad av nätstationen  
samt framtida värmeleveranser till byggnaderna 
på området. Under hösten startades en utred-
ning om att bygga om närvärme anläggningen i 
Jämjö till flis beroende på de allt högre priserna 



på pellets. I samband med detta genomfördes 
en långsiktig resultat analys för anläggningen 
och fjärrvärmenätet som resulterade i ett ned-
skrivningsbehov på 12,1 mkr som har bokförts  
i årsbokslutet. Utsläppsrätter har sålts under 
perioden för 8 mkr. Affärsområdets omsättning 
blev 219,2 mkr (228,9 mkr) och resultatet 11,4 
mkr (23,2 mkr) vilket är lägre än föregående år.  
 
Renhållningen 
För Renhållningen har inleveranser av massor 
varit mycket stort under hela året beroende på 
byggprojekt i närområdet. Några av dom större 
har varit Pottholmen, nya ambulans centralen 
samt industriområdet i Torskors med nya etable-
ringar. Mängden har varit så stor att extra resur-
ser har fått sättas in för hanteringen på anlägg-
ningen där det mesta används för sluttäckning 
på deponin. Den totala mängden massor för  
hela året blev 156 000 ton (103 000 ton) vilket 
har påverkat resultatet mycket positivt. Ett nytt 
tält för hanteringen av tidnings- och kontors-
papper har placerats på anläggningen. Det 
fungerar som nederbördsskydd vilket förbättrar 
kvalite teten på återvinningsmaterialet och är posi-
tivt för arbetsmiljön. Beroende på en del brister 
i kvaliteten på skarvarna i duken i lakvatten-
dammen har cirka 35 procent bytts ut under året. 
För att säkerställa att det inte läcker har en ut-
ökad provtagning införts och den visar att det 
inte finns något läckage från dammen. Utred-
ningen fullföljs under åren 2020–2022 om det 
finns behov av att byta ytterligare delar av duken. 

På återvinningscentralen på Mältan har placerats 
en ny byggnad för brandfarligt avfall och man 
har kompletterat med elstängsel runt hela cen-
tralen. Enligt plan har en ny last växlare köpts in 
samt en traktorgrävare med släp för i huvudsak 
arbete på anläggningen. För att effektivisera  
rutinen för vägningar har nya vågterminaler in-
stallerats under året. Det har möjliggjort att  
förarna själva sköter inväg ningen och val av 
fraktion när de kommer till anläggningen. I slutet 
av året blev upphandlingen för avsättning av 
matavfall klar vilket innebär att det kommer att 
transporteras till Tekniska verken i Linköping 
från och med år 2020. Intäkterna för återvinnings-
material har under året varit i nivå med förväntan 
förutom för wellpapp beroende på lågt marknads-
pris.   

Omsättningen för Renhållningen blev 127,6 mkr 
(120,7 mkr) och resultatet blev 15,6 mkr (6,4 mkr), 
vilket blev betydligt högre än föregående år be-
roende på inkommande massor till anläggningen.  

Stadsnät 
För Stadsnät har utbyggnaden av fibernätet till 
resterande delar av kommunen startats upp. 
Baserat på ett förändrat ägardirektiv som över-
lämnades på en extra bolagsstämma i juni beslu-
tade styrelsen om projektstart. Uppdraget inne-
bär att 100 procent av alla hushåll och företag  
i kommunen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s 
vilket omfattar cirka 3 300 hushåll. Målet är att 
det ska vara klart senast år 2021. Omgående 

tillsattes resurser för att påbörja projektering 
och kontakter togs med entreprenörer. Under 
andra halvåret har sedan utbyggnaden pågått 
med flera parallella projekt. Marknadsaktiviteter 
och informationsmöten för att få så många som 
möjligt att ansluta sig har genomförts vid flera 
tillfällen. Detta har varit underlag för utbyggnads-
planerna och målet för 2019 var att 600 hushåll 
skulle vara måluppfyllda. En omfattande del  
i projektet har varit alla de markavtal och till-
stånd som måste finnas vilket delvis påverkar 
utbyggnadstiden för projekten. Vid årsskiftet 
var cirka 500 hushåll måluppfyllda. 

Uppgraderingen av den centrala kommunika-
tionsutrustningen i stadsnätet är avslutad  
under året. Det innebär att det centrala nätet 
bygger på den tekniska hastigheten 100 Gbit/s  
istället för som tidigare 10 Gbit/s vilket fram-
tidssäkrar kapacitetsbehovet för ett antal år 
framöver. En utmärkelse för årets stadsnät  
erhölls i mars tillsammans med några av länets 
andra energibolag genom samarbetet inom  
Internet of Things (IoT). Det har även varit ett  
av fram tidsprojekten under året där man på 
Närings livsdagarna i oktober visade upp flera 
olika tillämpningar för tekniken. I samarbete 
med ett antal andra stadsnätsbolag har man  
under året beslutat om att bilda ett gemen-
samt bolag, Sydlänk. Syftet är att kunna  
erbjuda regionala förbindelser i södra Sverige för 
både tjänsteleverantörer och operatörer. Den 
pågående rättstvisten med Skatteverket sedan 
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2015 beträffande rotavdragen för ett mindre 
villaområde i Karlskrona har fortsatt under året. 
Bakgrunden var att Skatteverket baserat på 
det låga priset för anslutningen bedömde att 
det inte var marknadsmässigt och därför skulle 
likställas med bidrag. Det innebär att det inte 
skulle kunna ligga till grund för rotavdrag alls 
eftersom bidrag inte klassas som hushållsarbete 
enligt inkomstskattelagen. Efter negativt utslag 
i flera instanser och därefter påföljande överkla-
ganden kom beskedet i mars att ärendet be-
viljats prövningstillstånd i Högsta förvaltnings-
domstolen. 

I december kom sedan avgörandet som var till  
Affärsverkens fördel. Domstolens mening är att 
bolaget inte har lämnat något ekonomiskt bidrag 
för det arbete som genomförts och ärendet 
återförvisas till Skatteverket för ny handläggning. 
Omsättningen för affärsom rådet blev 109,6 mkr 
(96,8 mkr). Resultatet för perioden blev 12,0 mkr 
(7,8 mkr), vilket är bättre än föregående år.   

Båttrafiken 
Trots ett varierande och blåsigt väder under 
sommaren blev antalet resande för året högre än 
någonsin tidigare. Totalt 13 2094 resande vilket 
var 3 133 fler än föregående år. Trafiken har som 
helhet fungerat väl även om det har varit för-
hållandevis många mindre repara tioner under 
året. Det har inte varit några inställda turer på 
grund av vädret för pendeltrafiken till och från 
Sturkö. Däremot har det varit en del tekniska 

problem med växel lådorna och motorerna har 
kommit upp i så många driftstimmar att ett  
byte krävs för att säkerställa trafiken. Därmed 
togs ett beslut under hösten att byte ska 
genom föras under år 2020 till nya miljömotorer 
från Volvo Penta. I projektet ingår även byte av 
drivaxlar, växellådor och propellrar. Den upp-
delade pendeltrafiken till och från Hasslö mellan 
Haglund Shipping och Affärsverken har fungerat 
bra under de nio månader trafiken körts med 
Wittus. I slutet av mars levererades den nya  
båten Ljungskär till Verköhamnen i Karlskrona 
och efter en del anpassningar registrerades den 
för svensk sjöfart. Den officiella invigningen av 
båten genomfördes i slutet av maj tillsammans 
med inbjudna kommunalråd, tjänstemän från 
kommunen och representanter för Affärs-
verken. Därefter har Ljungskär under sommaren 
kört världsarvsturen samt linjen för storöarna. 
De nya rundturerna för hop-on hop-off har varit 
mycket uppskattade av turisterna precis som 
trafiken i Ronneby med den öppna båten Astrid. 
Det enda som påverkat trafiken i Ronneby är att 
det var mycket högt vatten vid några tillfällen 
vilket gjorde att några turer fick ställas in för 
att man inte kommer under broarna. 

Byggnaden på Fisktorget har under året  
anpassats för att klara alltfler resande med  
två biljettluckor för att kunna erbjuda bättre 
och snabbare service. Med fler resande och  
betydligt mer charterintäkter blev årets resultat 
0,8 mkr (-0,3 mkr) vilket är betydligt bättre än 

föregående år. Omsättningen blev 22,1 mkr 
(18,7 mkr).    
 
Dotterbolaget Affärsverken Energi AB 
Med anledning av den allt hårdare kon kurrensen 
på elhandelsmarknaden har en större utredning 
genomförts i syfte att belysa den framtida stra-
tegin för verksamhetsområdet. Utredningen har 
presenterats och alternativen för framtiden har 
bedömts av ledningen och styrelsen. Den första 
direkta åtgärden blir att avveckla det egna  
balansansvaret, eftersom förutsättningarna har 
förändrats över vilket värde det tillför samt att 
nuvarande energiomsättning inte motiverar att 
man hanterar detta i egen regi. Målet är att det 
ska vara  avvecklat till feb ruari 2020. Lösningen 
blir istället att man köper tjänsten av en extern 
leverantör och via upphandling under hösten 
valdes Centrica Energy Trading A/S som leveran-
tör. En översyn har även gjorts av de personella 
resurs erna, arbetssätt och marknadsposition. 
Förberedelser har gjorts under året för att man 
ska kunna arbeta mer fokuserat på försäljning 
mot kundsegment. 

Konkurrensen och det varma vädret har påverkat 
elförsäljningen som blev lägre än föregående år 
452,3 GWh (542,3 GWh). Ytter ligare en förklaring 
till skillnaden mot föregående år var att man 
fortfarande hade leverans till Axfood-koncernen 
under första kvartalet 2018. Resultatutveck-
lingen i slutet av året blev positiv beroende på 
prisutvecklingen på elcertifikat och försäljningen 
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av solcellslösningar. Trots lägre elförsäljning 
blev omsättningen 244,4 mkr (247,6 mkr) vilket 
var i nivå med föregående år. Detta beroende på 
högre marknadspriser på el under året. Resultatet 
slutade på 2,2 mkr (-0,7 mkr) vilket är bättre än 
föregående år.  
 
Dotterbolaget Affärsverken Elnät AB 
Elleveransen för året slutade på 356,9 GWh 
(371,9 GWh) vilket var lägre än föregående år. 
Leveranserna har under året fungerat mycket 
bra utan några större störningar. Beroende på 
nybyggnation i tätorten blev anslutningsavgifterna 
högre än föregående år. En större högspännings-
kabel har förlagts mellan Trossö och Annebo. 
Förläggningen gjordes delvis sjövägen och syftet 
är att säkra upp elförsörjningen ytterligare in till 
de centrala delarna av tätorten. Utöver det har 
reinvesteringar i kabelbyten och ställverk priori-
terats vilket har gjort att en del av underhållet 
planerats fram i tiden. Det innebär att under-
hållskostnaderna är lägre än planerat för året.  

Förberedelser pågår för att klara utbytet av  
elmätare fram till att de nya mätarkraven träder 
i kraft år 2025 vilket innebär att alla mätare 
måste klara kvartsmätning. Ansökan för nästa 
period av förhandsregleringen det vill säga åren 
2020–2023 lämnades in till Energimarknadsin-
spektionen i mars. Det innebar en större utredning 
av hela verk samheten för att säkerställa så 
komplett och kvalitetssäkrat underlag som möj-
ligt. Beskedet från myndigheten kom i oktober 

vilket var i nivå med ansökan det vill säga totalt 
534 mkr i intäktsram för hela perioden. Beslutet är 
ändå överklagat tillsammans med flera andra el-
nätsföretag med anledning av den låga avkast-
ningsränta myndigheten har angivit i förutsätt-
ningarna. Osäkerheten kvar står beträffande han-
teringen av det outnyttjade utrymmet för perioden 
2012–2015, där myndigheten har förordat en lag-
ändring som skulle innebära att den inte får an-
vändas under perioden 2020–2023. Detta kommer 
tro ligtvis att avgöras via domstol eller förlikning.  

Omsättningen för helåret blev 142,0 mkr (147,3 
mkr). Resultatet för dotterbolaget blev 24,0 mkr 
(22,4 mkr) vilket är bättre än föregående år.    
 
Koncernövergripande 
Invigningen av Karlskrona Solpark genom fördes 
den 6 april på plats ute vid anläggningen. Med 
invigningstal, rundvandring och förtäring blev 
därmed en av de större miljösatsningarna de  
senaste åren officiellt startad. Den första  
etappen togs i drift några veckor tidigare och 
den andra etappen blev slutsåld under april. 
Därefter startade byggnationen av den andra 
etappen som pågick fram till september då  
den togs i drift. Försäljningen av etapp tre på-
börjades där efter. En ny affärsplan arbetades 
fram under våren och beslutades av styrelsen  
i juni. De viktigaste långsiktiga målen är en håll-
bar och affärsmässig utveckling i kombination 
med framtidssäker infrastruktur som ska klara 
den allt högre förändringstakten i samhället. 

Kundfokus, innovation och produktutveckling är 
områden som ska prioriteras med stöd av en  
ny organisationsstruktur och nya arbetssätt. 
Rekryteringsprocessen för en ny VD genomför-
des under våren. Beslutet att tillsätta Anna 
Wallin till VD togs i juni av styrelsen. Den gemen-
samma utförandeorganisationen som bildades 
under 2018 har under året arbetet med att ut-
veckla rutinerna och arbetssättet. Inom denna 
organisationen har man också under året byggt 
upp projekt organisationen för utbyggnad av  
fibernätet i hela kommunen.  

Säkerhetsfrågorna har under året blivit allt  
viktigare inte minst beroende på en omvärld  
i snabb förändring. Nya hot och regelverk kommer 
att kräva mer kunskap och resurser framöver. 
Den nya säkerhetsskyddslagen trädde ikraft  
1 april och ställer nu högre krav på verksam-
heten. Det systematiska arbetet med säkerhet 
är påbörjat och innefattar kris beredskap, säker-
hetsskydd och infor mationssäkerhet.   

Under året har två revisioner genomförts baserat 
på certifieringarna för kvalitet (ISO 9001), miljö 
(ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001) som 
visar att verksamheten väl uppfyller kraven. 
Dessutom genomfördes en revision av server-
hallen för informationssäkerhet (ISO 27001)  
i slutet av året. Utfallet av revisionerna var 
mycket bra och efter besvarande av ett antal 
mindre avvikelser kommer certifikaten att kvar-
stå.   
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Årets omsättningar av lån har justerat ner den 
genomsnittliga räntenivån ytterligare och ränte-
utvecklingen de senaste åren har varit mycket 
positiv. Detta trots att man har valt lång ränte-
bindningstid för samtliga omsättningar i syfte 
att säkra den genomsnittliga räntan i låneport-
följen i ett längre perspektiv. Ingen amortering 
eller nyupplåning har skett under året. Likvidite-
ten har varit något sämre under andra halvåret 
beroende på den högre investeringstakten och 
en bedömning kommer att göras i början av  
år 2020 om eventuellt lånebehov.  

Miljöpåverkan 
Miljöredovisning 
Under 2019 har bolaget haft fyra tillståndsplik-
tiga och fjorton anmälningspliktiga verksamheter 
enligt miljöbalken i drift. Ett tillstånd avser av-
fallsanläggningen på Mältan, två andra avser 
produktionsanläggningar för fjärrvärme och det 
fjärde kraftvärmeverket på Mältan. De anmäl-
ningspliktiga anläggningarna är mindre närvärme-
centraler/panncentraler samt tio miljöstationer 
där allmänheten kan lämna farligt avfall. 

Produktionen av värme och el påverkar miljön 
främst genom utsläpp av kväveoxider och stoft 
till luft. Utsläppet av NOx från verken har upp-
mätts till sammantaget 52,2 ton (föregående år 
53 ton). Produktionen vid samtliga anläggningar 
är baserad på biobränslen och rent returträ, vilket 
innebär att utsläppet av växthusgaser som kol-
dioxid är litet. För att minska risken för korrosion 

och beläggningar har en svaveldoserings ut-
rustning installerats i början av året. Det ersätter 
den tidigare lösningen med inblandning av torv  
i bränslet vilket inte är klassat som ett förnybart 
bränsle. Det innebär minskade utsläpp av koldi-
oxid jämfört med tidigare år. Bolagets samman-
lagda koldioxidutsläpp från produktion av värme 
och el uppgick 2019 till 205 ton (5558 ton) varav 
huvuddelen 107 ton (5521 ton) inom stamnätet 
och resterande i mindre anläggningar. Den stora 
skillnaden mot föregående år beror på införandet 
av en svaveldoseringsutrustning som tagit bort 
behovet av att använda torv i bränsleprocessen. 
Bolaget skall lämna 86 utsläppsrätter.  

Med en bred och omfattande verksamhet har 
bolaget koldioxid utsläpp från personbilar, ren-
hållningsfordon och arbetsfordon på totalt 612 ton 
(770 ton). Andelen av personbilar i verksamheten 
som är el- eller hybridbilar har ökat markant de 
senaste åren och uppgår nu till 80 procent. För 
båtarna blev kol dioxidutsläppen för året 983 ton 
(834 ton) vilket är mer än föregående år vilket 
beror på en utökad verksamhet med fler båtar 
och linjer i trafik under året. På Mältan sker en 
stor del av avfallshanteringen i kommunen. De 
största miljöfrågorna avseende avfallsanlägg-
ningen är deponigas och lakvatten från deponi 
och lagringsytor.  

En bedömning är gjord att det inte går att få ut 
deponigas med tillräcklig kvalitet för användning 
som bränsle i en gaspanna. Deponigasen som 

kommer från deponin omhändertas som tidigare 
miljöriktigt genom att den samlas in, renas och 
facklas.  

Till anläggningen på Mältan har man under året 
tagit emot 252 920 ton (192 807 ton) varav  
4 638 ton (6 779 ton) slutligen hamnat på  
deponin. Den betydligt större mängden massor 
till anläggningen kan till största delen förklaras 
med de pågående byggprojekten i närregionen. 
Allt annat material mellanlagras eller behandlas 
för att kunna återvinnas på ett miljöriktigt sätt 
alternativt användas som konstruktionsmaterial 
på anläggningen.  

Elhandel levererar sedan år 2010 endast ur-
sprungsmärkt förnybar el till alla konsumenter.  

Hållbarhetsupplysningar 
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Affärsverken 
Karlskrona AB valt att upprätta den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten som en från årsredovis-
ningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten 
har överlämnats till revisorn samtidigt som  
årsredovisningen. 

Framtida utveckling 
Moderbolaget 
För fjärrvärme fortsätter det långsiktiga och 
målinriktade arbetet med att ansluta de kvar-
varande potentiella kunderna i närheten av be-
fintlig stamledning. Kokurrensen på marknaden 
har ökat och kunderna ser inte längre järrvärme 
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som det självklara valet. Nya teknikbolag med 
bland annat värmepumpar är alternativ för  
kunden och för att möta den konkurrensen 
krävs ständig utveckling av både verksamhet 
och produkten de kommande åren. Att fortsätta 
arbetet med bränsleoptimering avseende både 
inköp och bränslemixen blir viktigt för den eko-
nomiska utvecklingen inom verksamheten.  
Anläggningarna blir äldre och underhålls planerna 
kommer att prioriteras för att bibehålla en lång-
siktigt säker drift. Huvudmannaskapet för ren-
hållningen möjliggör en mer långsiktig strategi 
vad det gäller fordon och utbytesplanen kommer 
att fullföljas de närmaste åren. På anläggningen 
kommer materialhanteringen att utvecklas för 
att skapa nya intäktsmöjligheter. Bredbands-
utbyggnaden fortsätter med utbyggnad i hela 
kommunen i syfte att ge alla hushåll möjlighet 
att ansluta sig. Utöver det sker förtätning av  
nätet i tätorterna. 

Utveckling av nya tjänster inom exempelvis IoT 
(Internet of Things) och olika samhällstjänster 
är fortsatt prioriterat. För Båttrafiken fortsätter 
arbetet med att fördela och anpassa resurserna 
baserat på de trafikkrav som finns i avtalet med 
Blekingetrafiken. Fortsatt utveckling av rundturs- 
och chartertrafiken är ett viktigt komplement 
till den reguljära trafiken. En tydlig fokusering 
på att använda digitaliseringens möjligheter bå-
de mot kund och internt i verksamheten kommer  
att fortsätta. Koncernövergripande är arbetet 
med en ny affärsplan avslutat under året. Syftet 

är att bygga en organisation som möter framtiden 
med tydligt kundfokus, produktutveckling och 
nytt arbetssätt.   
 
Dotterbolaget Energi AB 
En större utredning av verksamheten har tydlig-
gjort behovet av förändring med tanke på den 
allt större konkurrensen. En ny affärs strategi är 
framtagen där de första beslutet har varit att 
avveckla det egna balansansvaret vilket sker  
i början av 2020. En prioritering av kunder och 
marknadsområden kommer att ligga till grund 
för de närmaste årens försäljningsinsatser.  
Målsättningen kvarstår att ha en mycket stark 
position på den lokala marknaden genom goda 
relationer och lokal närvaro. Digitalisering och 
produktutveckling kommer att vara nödvändigt 
de närmaste  åren. Dessutom kommer koncept 
med mervärdestjänster att tas fram. 

En elhandlarcentrisk modell det vill säga att  
elhandlaren är den som hanterar elkunden 
framöver kommer att innebära en hel del  
förändringar i branschen. Dessutom ska en  
central informationshanteringsmodell, en så 
kallad elmarknadshubb tas fram av myndig-
heten. Utvecklingen bevakas löpande och  
anpassning kommer att göras så snart regel-
verket är fastställt. Målsättningen kvarstår  
att ha en mycket stark position på den lokala 
marknaden genom goda relationer och lokal 
närvaro.   

Dotterbolaget Elnät AB 
Verksamheten står inför utmaningen att anpassa 
sig inför kommande perioder av förhandsregle-
ringen där Energimarknads inspektionen kommer 
att ställa allt högre krav. Dessutom måste man 
ha ett långsiktigt förebyggande underhåll för 
att säkerställa driftsäkerheten i nätet samtidigt 
som man ska klara att möta inkoppling av alltmer 
mikro produktion, billaddningsstationer etcetera.   
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.  

Riskfaktorer 
Moderbolaget 
Det uppstår en marknadsrisk om kunderna väljer 
att köpa någon produkt från annan leverantör. 
Denna risk motverkas av att det inom koncernen 
finns flera olika produkter och därmed minskar 
man beroendet av en enskild produkt. Den allt 
snabbare digitali seringen i samhället bidrar till 
både ett förändrat kundbeteende och förändrad  
konkurrenssituation.  

Risken hanteras med en kontinuerlig omvärlds-
bevakning i kombination med en satsning på  
digital utveckling av produkter och tjänster.  

Bolagets finansiella risk är ränterisken. Bolagets 
lånestruktur har en duration av 3,0 år (3,0 år), 
(duration betyder förfallo struktur för 
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låneportföljen). Finanspolicyn säger att bolaget 
skall hålla en genomsnittlig bindningstid av 2–5 år. 
Genom fasta lån och låneswappar har bolaget 
en genomsnittlig räntebindning av 2,7 år (2,9 år). 
Om bolagets genomsnittliga ränta skulle öka med 
1 procent 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 kredit- policy och ledningen har utfärdat  
rutinbeskrivningar som verksamheten har att 
följa. 
 
Dotterbolaget Energi AB 
Bolaget arbetar med utgångspunkt från den av 
styrelsen fastställda riskpolicyn som omvärderas 
varje år. Riskpolicyn som reglerar öppna posi-
tioner inom elhandeln för att minimera riskerna. 
Veckovis uppföljning sker att policyn följs.  

Det finns en marknadsrisk med konkurrens från 
både stora och små aktörer. För att mot verka 
detta sker en kontinuerlig bevakning av utveck-
lingen samtidigt som produkt utbud och margi-
naler anpassas mot marknadens villkor.  

Utställda offerter har korta öppettider dels för 
att kunna erbjuda fördelaktiga priser till mark-
naden/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 pris-
säkra sig mot pristoppar. Bolaget har köpt in hela 
sitt behov av elcerti fikat och annullerat dessa  
enligt lagstiftningen.  
 
Dotterbolaget Elnät AB 
Besked om intäktsramen för 2020–2023 har 
kommit under 2019 men det kvarstår en osäker-
het beträffande möjligheten att använda det 
outnyttjade utrymmet från perioden 2012–2015. 
En kraftig och snabb tillväxt av billaddare och 
mikroproduktion skulle kunna påverka driftsäker-
heten i nätet. Att säkerställa det förebyggande 
underhållet och bevaka utvecklingen av batteri-
lösningar för att klara temporära effekttoppar 
är mycket viktigt. Det finns en prissättningsrisk 
i beroende av överliggande nät vilket kan påverka 
det ekonomiska utfallet. 

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 vinst  2 238 903 kr 
Årets resultat   13 617 522 kr 
Summa   15 856 425 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att 
vinsten disponeras enligt följande   
Utdelning  14 550 000 kr 
I ny räkning balanseras   1 306 425 kr

Koncernens fria egna kapital uppgår till  
15 765 128 kr.
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Årets siffror

RESULTATRÄKNING KONCERNEN, KSEK
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Not 2019 2018

Nettoomsättning 5 837 690 827 129
Aktiverat arbete för egen räkning 11 959 8 312

Summa intäkter 849 649 835 441

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 3 -355 884 -366 533

Övriga externa kostnader 4, 5, 6 -108 622 -109 361

Personalkostnader 7, 8, 9 -168 293 -152 378

Avskrivning enligt plan 10 -124 479 -119 287

Övriga rörelsekostnader -2 628 -2 474

Summa kostnader -759 906 -750 033

RÖRELSERESULTAT 89 743 85 408

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 25 -281 -1 542

Räntekostnader 26 -24 366 -25 777

Summa finansiella investeringar -24 647 -27 319

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 65 096 58 089

Lämnat koncernbidrag -5 595 -6 400

Skatt på årets resultat 12 -12 877 -11 485

ÅRETS RESULTAT 46 624 40 204



RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET, KSEK
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Not 2019 2018

Nettoomsättning 1 555 553 526 175
Aktiverat arbete för egen räkning 11 819 7 558

Summa intäkter 567 372 533 733

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 3 -156 279 -146 624

Övriga externa kostnader 4, 5, 6 -105 289 -103 376

Personalkostnader 7, 8, 9 -139 907 -122 569

Avskrivning enligt plan 10 -106 006 -101 559

Övriga rörelsekostnader -2 551 -1 949

Summa kostnader -510 032 -476 077

RÖRELSERESULTAT 57 340 57 656

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 25 5 715 4 414

Räntekostnader 26 -24 208 -25 672

Summa finansiella investeringar -18 493 -21 258

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 38 847 36 398

Erhållet koncernbidrag 26 370 22 464

Lämnat koncernbidrag -5 595 -7 089

Bokslutsdispositioner 11 -42 153 -21 204

Skatt på årets resultat 12 -3 852 -6 820

ÅRETS RESULTAT 13 617 23 749



BALANSRÄKNING KONCERNEN, KSEK
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TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 13
Dataprogram 8 155 6 431
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 155 6 431

Materiella anläggningstillgångar 13
Byggnader och mark 302 572 312 859
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 487 603 1 449 956
Inventarier och verktyg 12 078 11 881
Pågående nyanläggningar, maskiner 119 806 96 018
Summa materiella anläggningstillgångar 1 922 059 1 870 714

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 30 2 204 2 755
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 204 2 755

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 932 418 1 879 900

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Råvaror och förnödenheter 35 273 28 830
Summa varulager 35 273 28 830

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 82 277 91 402
Fordringar hos koncernföretag 15 31 157 34 542
Övriga fordringar 2 36 612 51 885
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 67 691 69 292
Summa kortfristiga fordringar 217 737 247 121

Kassa och bank 28 24 875 30 369

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 277 885 306 320

SUMMA TILLGÅNGAR 2 210 303 2 186 220



FORTSÄTTNING, BALANSRÄKNING KONCERNEN, KSEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL 16
Bundet eget kapital

Aktiekapital (201.256 aktier) 20 126 20 126
Bundna reserver 409 450 373 727
Summa bundet eget kapital 429 576 393 853

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -30 859 -15 231
Årets resultat 46 624 40 204
Summa fritt eget kapital 15 765 24 973

SUMMA EGET KAPITAL 445 341 418 826

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatt 18 110 313 104 132
Övriga avsättningar 19 17 437 17 300
SUMMA AVSÄTTNINGAR 127 750 121 432

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till koncernföretag 20 1 320 000 1 320 000
Övriga skulder 21 99 594 99 412
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 1 419 594 1 419 412

KORTFRISTIGA SKULDER

Förskott från kunder 0 1 300
Leverantörsskulder 58 012 67 446
Skulder till koncernföretag 22 14 255 20 602
Skatteskulder 1 435 3 489
Övriga skulder 23 74 733 58 103
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 69 183 75 610
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 217 618 226 550

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 210 303 2 186 220



BALANSRÄKNING MODERBOLAGET, KSEK
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TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 13
Dataprogram 6 353 4 011
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 353 4 011

Materiella anläggningstillgångar 13
Byggnader och mark 302 512 312 799
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 272 711 1 240 617
Inventarier och verktyg 10 197 11 541
Pågående nyanläggningar, maskiner 99 901 80 747
Summa materiella anläggningstillgångar 1 685 321 1 645 704

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 4 814 4 814
Fordringar hos koncernföretag 200 000 200 000
Andra långfristiga fordringar 30 2 204 2 755
Summa finansiella anläggningstillgångar 207 018 207 569

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 898 692 1 857 284

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Råvaror och förnödenheter 35 273 28 830
Summa varulager 35 273 28 830

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 82 277 91 402
Fordringar hos koncernföretag 15 84 518 94 220
Övriga fordringar 2 35 425 42 440
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 34 209 34 611
Summa kortfristiga fordringar 236 429 262 673

Kassa och bank 28 126 0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 271 828 291 503

SUMMA TILLGÅNGAR 2 170 520 2 148 787



FORTSÄTTNING, BALANSRÄKNING MODERBOLAGET, KSK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL 16
Bundet eget kapital

Aktiekapital (201.256 aktier) 20 126 20 126
Reservfond 4 100 4 100
Summa bundet eget kapital 24 226 24 226

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 2 239 1 440
Årets resultat 13 617 23 749
Summa fritt eget kapital 15 856 25 189

SUMMA EGET KAPITAL 40 082 49 415

OBESKATTADE RESERVER 17 515 480 473 327

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 19 17 437 17 300

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till koncernföretag 20 1 320 000 1 320 000
Övriga skulder 21 99 594 99 412
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 1 419 594 1 419 412

KORTFRISTIGA SKULDER

Förskott från kunder 0 1 300
Leverantörsskulder 45 471 53 231
Skulder till koncernföretag 22 23 877 43 742
Skatteskulder 1 352 3 415
Övriga skulder 23 50 382 30 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 56 845 57 383
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 177 927 189 333

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 170 520 2 148 787



RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

KONCERNEN, KSEK

Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa

Ingående balans 1 januari 2018 20 126 357 357 -18 749 37 488 396 222
Årets vinst till balanserat resultat - - 37 488 -37 488 0
Förskjutning fria och bundna reserver - 16 370 -16 370 - 0
Utdelning - - -17 600 - -17 600
Årets resultat - - - 40 204 40 204
Utgående balans 31 december 2018 20 126 373 727 -15 231 40 204 418 826

Ingående balans 1 januari 2019 20 126 373 727 -15 231 40 204 418 826
Årets vinst till balanserat resultat - - 40 204 -40 204 0
Förskjutning fria och bundna reserver - 35 723 -35 723 - 0
Utdelning - - -22 950 - -22 950
Årets resultat - - - 46 624 46 624
Förändring skattesats - - 2 841 - 2 841
Utgående balans 31 december 2019 20 126 409 450 -30 859 46 624 445 341

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

MODERBOLAGET, KSEK
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Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa

Ingående balans 1 januari 2018 20 126 4 100 734 18 306 43 266
Årets vinst till balanserat resultat - - 18 306 -18 306 0
Utdelning - - -17 600 - -17 600
Årets resultat - - - 23 749 23 749
Utgående balans 31 december 2018 20 126 4 100 1 440 23 749 49 415

Ingående balans 1 januari 2019 20 126 4 100 1 440 23 749 49 415
Årets vinst till balanserat resultat - - 23 749 -23 749 0
Utdelning - - -22 950 - -22 950
Årets resultat - - - 13 617 13 617
Utgående balans 31 december 2019 20 126 4 100 2 239 13 617 40 082



KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN, KSEK
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2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 65 096 58 089

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 124 693 122 800

Delsumma 189 789 180 889

Betald skatt -3 856 -6 820

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 185 933 174 069

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital - -

Ökning(-)Minskning(+) av varulager -6 443 9 396

Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar 29 384 -17 829

Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder -24 805 -1 188

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 184 069 164 448

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -178 188 -139 631

Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 746 763

Ökning(-)/minskning(+) långa fordringar 551 -2 107

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -176 891 -140 975

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 15 873 5 878

Amortering skuld 0 0

Lämnade koncernbidrag -5 595 -6 400

Lämnad utdelning -22 950 -17 600

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -12 672 -18 122

ÅRETS KASSAFLÖDE -5 494 5 351

Likvida medel vid årets början 30 369 25 018

Likvida medel vid årets slut 24 875 30 369

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet mde mera

Av och nedskrivningar av tillgångar 124 479 119 287

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -106 2 225

Valutakursdifferens 0 0

Förändring långfristig skuld, övriga skulder 183 8 402

Förändring övriga avsättningar 137 -7 114

Summa 124 693 122 800



KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET, KSEK
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2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 38 847 36 398

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 106 219 104 626

Delsumma 145 066 141 024

Betald skatt -3 852 -6 820

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 141 214 134 204

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)Minskning(+) av varulager -6 443 9 396

Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar 26 244 -47 514

Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder -27 279 21 421

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 133 736 117 507

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -148 605 -120 105

Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 746 1 052

Ökning(-)/minskning(+) långa fordringar 551 -2 107

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -147 308 -121 160

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 15 873 5 878

Amortering av skuld 0 0

Lämnat lån 0 0

Erhållna koncernbidrag 26 370 22 464

Lämnade koncernbidrag -5 595 -7 089

Lämnad utdelning -22 950 -17 600

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 13 698 3 653

ÅRETS KASSAFLÖDE 126 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 126 0



FORTSÄTTNING, KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET, KSEK
2019 2018

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet mm

Av och nedskrivningar av tillgångar 106 006 101 559

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -106 1 778

Förändring långfristig skuld, övriga skulder 182 8 402

Förändring övriga avsättningar 137 -7 113

Summa 106 219 104 626

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 Årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer 
är oförändrade jämfört med föregående år. 

De viktigaste redovisnings- och värderingsprin-
ciperna som använts vid upprättande av de  
finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

Värderingsprinciper med mera
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten  
i moderbolaget och dotterbolagen fram till och 
med 31 december 2019. Dotterbolag redovisas 
enligt förvärvsmetoden. Koncernen upptar indirekt 
dotterbolagens tillgångar och övertar dess 
skulder. Koncern interna fordringar, skulder, 

intäkter, kostnader, vinster och förluster som 
uppkommit genom transaktioner mellan koncern-
företag elimineras.
 
Intäktsredovisning
Intäkterna omfattar försäljningsintäkter från  
elnät, renhållning, skärgårdstrafik, värme,  
elhandel och stadsnät. Försäljningen intäkts-
redovisas vid leverans till kund i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas  
netto efter moms och övriga skatter.
 
Anslutningsavgifter
Avgifter som betalats av kunden för anslutning 
till näten med el, värme eller stadsnät intäkts-
redovisas i den omfattning som avgiften inte är 
för att täcka framtida åtaganden. Om anslut-
ningsavgiften är kopplad till ett avtal redovisas 
intäkten över den tid som avtalats med kunden. 
 
Vid anslutning av värme och stadsnät periodiseras 
avgiften för att täcka framtida åtaganden. När 
det gäller anslutning till elnätet intäktsförs  
anslutningsavgiften direkt.

Pågående uppdrag
Pågående uppdrag resultatavräknas i den takt 
uppdraget utförs och faktureras. 
 
Utsläppsrätter
Utsläppsrätter som tilldelas redovisas såsom 
omsättningstillgång och förutbetald intäkt och 
värderas till marknadsvärde. Utsläppsrätterna 
resultatförs i takt med faktiska utsläpp eller vid 
försäljning
 
Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska 
Kraftnät genom egen produktion redovisas i den 
månad som produktion sker. Elcertifikat redovisas 
såsom en omsättnings tillgång och värderas till 
elcertifikatets verkliga värde för produktions-
månaden.

Avskrivningar
Materiella och immateriella  anläggningstill-
gångar är upptagna till anskaffningsvärde  
minskat med ackumulerad avskrivning. De  
materiella anläggningstillgångarna har delats 
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upp i betydande komponenter när komponen-
terna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Av-
skrivning sker på ursprungligt anskaffnings värde 
och linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande procentsatser tillämpas: 
Immateriella anläggningar 10–20 
Byggnader och markanläggningar 2–5 
Maskiner och andra tekniska  
anläggningar  3–20 
Inventarier och verktyg 10–20

 
Nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Per balansdagen bedöms om det föreligger en 
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indika tion finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om 
återvinningsvärdet är lägre än det redovisade 
värdet görs en nedskrivning.

Nedskrivningar återförs om skälen som låg till 
grund för beräkningen av återvinnings värdet vid 
den senaste nedskrivningen har förändrats. 
 
Leasing 
I koncernen redovisas tillgångar som leasas ge-
nom ett finansiellt leasingavtal som materiella 
anläggningstillgångar samtidigt som framtida 
leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det för-
sta redovisningstillfället redovisas tillgången och 
skulden till nuvärdet av framtida minimilease  
 

avgifter och eventuellt rest värde. Vid beräkningen 
av nuvärdet av minimi leaseavgifterna används 
avtalets implicita ränta. Operationella leasing-
avtal redovisas som en kostnad linjärt över  
leasingperioden.

Moderbolaget redovisar samtliga leasingavtal,  
såväl finansiella som operationella, som opera-
tionella leasingavtal. Operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad linjärt över leasing-
perioden.
 
Låneutgifter
Låneutgifter kostnadsförs i den period som de 
hänförs till och redovisas i posten räntekostnader.
 
Personalkostnader
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 an-
ställning (pensioner). Redovisning sker i takt 
med intjänandet. Företaget har endast avgifts-
bestämda pensionsplaner. Utgifter för avgifts-
bestämda planer redovisas som en kostnad  
under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen.
 
Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag re-
dovisas som bokslutsdispositioner.
 

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar består av utveckling och 
anpassning av dataprogram. Avskrivning sker 
över nyttjande perioden.

Skatter
Skatt består av aktuell och uppskjuten skatt. 
Aktuell skatt är den som ska betalas eller erhållas 
för aktuellt år. Uppskjuten skatt består av tem-
porära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Upp-
skjuten skatte fordran och skatteskuld redovisas 
med den skattesats som förväntas gälla det år 
när den temporära skillnaden förväntas åter-
vinnas eller regleras. 

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdes princip, det 
vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balans dagen, 
med beaktande av inkurans. Anskaffningsvärdet 
har fastställts genom tillämpning av först-in, 
först-ut-metoden (FIFU).

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med 
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att  
värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar 
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, 
leverantörsskulder,  
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låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtals mässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balans
räkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
bolaget har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats, eller på annat 
sätt upphört.

Säkringsredovisning
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar  
koncernen mot ränteförändringar. För dessa 
transaktioner tillämpas säkringsredovisning.

När transaktionen ingås dokumenteras förhåll
andet mellan säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten, liksom även koncernens mål  
för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin 
avseende säkringen. Bolaget dokumenterar be
dömningen när säkringen ingås och fortlöpande 
huruvida ränteswapparna är effektiva i förhållande 
till de säkrade posterna.

Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta 
och det är denna ränta som redovisas i resultat 
räkningen i posten räntekostnader och liknande 
resultatposter.

Säkringsredovisningen avbryts om säkrings
instrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller  
löses in, eller om säkringsrelationen inte längre 
uppfyller villkoren för säkringsredovisning. 
Eventuellt resultatför en säkrings transaktion 
som avbryts i förtid redovisas omedelbart  
i resultaträkningen.

Kundfordringar
Kundfordringar är upptagna till det belopp  
som beräknas inflyta med avdrag för osäkra 
fordringar.

Eventualförpliktelse
Som eventualförpliktelse redovisas:
• en möjlig förpliktelse till följd av inträffade 

händelser och vars förekomst endast kommer 
att bekräftas av att en eller flera osäkra hän
delser, som inte helt ligger inom företagets 
kontroll, inträffar eller uteblir, eller

• en befintlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, men som inte redovisas som skuld 
eller avsättning eftersom det inte är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens stor
lek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Nyckeltalsdefintioner
Samtliga nyckeltal är beräknade på utgående  
balans. Beräknat eget kapital är eget kapital 
med tillägg om 78,6 procent av obeskattade  
reserver.

Soliditet
Beräknat eget kapital i procent av balans
omslutningen.

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.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultat räkningen,  
utom då underliggande transaktion redovisas  
direkt mot eget kapital varvid till hörande skatte
effekter redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för inne
varande räkenskapsår samt den del av tidigare  
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte  
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den 
skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare hän
delser. Redovisning sker enligt balansräknings
metoden. Enligt denna metod redovisas upp
skjutna skatteskulder och uppskjutna skatte  
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fordringar på temporära skillna der som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden 
för tillgångar och skulder samt för övriga skatte
mässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas 
mot uppskjutna skatteskulder endast om de 
kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten 
skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande 
skattesatser resultatförs i den period föränd
ringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran 
redovisas som finansiell anläggningstillgång 
och uppskjuten skatte skuld som avsättning. 

Uppskjuten skatte fordran avseende under
skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redo visas i den omfattning det är sanno
likt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott. På grund av sambandet 
mellan redovisning och beskattning särredovisas 
inte den uppskjutna skatte skulden som är hän
förlig till obeskattade reserver. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar  
endast transaktioner som medfört in eller  
utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förut
om kassamedel, disponibla tillgodo havanden 
hos banker och andra kreditinstitut samt kort
fristiga likvida placeringar som är noterade på 
en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. För
ändringar i spärrade medel redovisas i inve
steringsverksamheten.
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NOT 1 INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR
Nettoomsättning och rörelseresultat före finansiella poster fördelar sig på följande rörelse grenar (avser moderbolaget). 
Dotterbolagen har bara en rörelsegren vardera.

Nettoomsättning 2019 2018

Värme 219 352 228 959

Renhållning 127 607 120 720

Stadsnät 109 637 96 830

Övrigt 98 957 79 666

Summa 555 553 526 175

Rörelseresultat före finansiella poster 2019 2018

Värme 44 505 59 697

Renhållning 23 930 20 364

Stadsnät 25 668 21 986

Övrigt -36 763 -44 391

Summa 57 340 57 656

NOT 2 PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING
Redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning. 2019  

Koncernen
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Upparbetade intäkter 8 138 8 138 12 628 12 628

Fakturerat belopp 0 0 0 0

Redovisat värde 8 138 8 138 12 628 12 628

NOT 3 TERMINSKONTRAKT
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Avser både koncern och moderbolag 
Finansiella instrument, ränteswappar 2019 2018

Nominellt belopp KSEK 380 000 380 000

Antal kontrakt 7 7

% av totala lån 29 29

Löptid i snitt, år 1,8 2,8

Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet 13 669 21 744



NOT 4 KOSTNADER FÖR REVISORERNA
Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts av Ernst & Young AB.  
Totalt revisionsarvode redovisas i AB Karlskrona Moderbolag.      

2019  
Koncernen

2019 
Moderbolag

2018 
Koncernen

2018 
Moderbolag

Totalt Ernst & Young AB 366 366 540 514

    varav revision 250 250 250 250

NOT 5 FÖRSÄLJNING OCH INKÖP MELLAN KONCERNFÖRETAG (%)

Interna försäljningar 2019 2019 2018 2018

Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen 6 - 7 -

Affärsverkskoncernen/Karlskrona kommun 11 - 10 -

Moderbolaget/Koncernbolagen - 22 - 19

Moderbolaget/Karlskrona kommun - 11 - 9

Interna inköp 2019 2019 2018 2018

Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen 0 - 0 -

Affärsverkskoncernen/Karlskrona kommun 1 - 2 -

Moderbolaget/Koncernbolagen - 10 - 10

Moderbolaget/Karlskrona kommun - 2 - 3

NOT 6 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Leasingavgift bilar 1 435 1 107 1 446 1 072

Framtida leasingavgifter
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Betalas inom 1 år 474 429 511 371

Betalas inom 1–5 år 920 920 280 201

25 
ÅRSSREDOVISNING 2019 •  AFFÄRSVERKEN KARLSKRONA AB



NOT 7 MEDELTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda
2019 

Antal anställda
2019 

Varav män
2018 

Antal anställda
2018 

Varav män

Moderbolaget 220,8 76% 196,8 75%

Dotterbolag 39,7 55% 43,9 59%

Koncernen totalt 260,5 73% 240,7 72%

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare
2019 

Kvinnor
2019 

Män
2018 

Kvinnor
2018 

Män

Moderbolaget - - - -

Styrelse 1 4 1 4

Företagets ledning 2 4 0 5

NOT 8 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
2019 

Löner och andra  
ersättningar

2019 
Sociala kostnader 

(varav pensionskost-
nader

2018 
Löner och andra  

ersättningar

2018 
Sociala kostnader 

(varav pensionskost-
nader

Totalt moderbolag 94 253 39 246 (7 816) 83 011 34 435 (6 515)

    varav styrelse och VD 1 925 1 186 (393) 1 650 1 069 (355)

Totalt dotterbolag 19 425 8 777 (2 239) 19 852 8 652 (2 017)

    varav styrelse och VD 366 0 (0) 366 0 (0)

Totalt koncernen 113 678 48 023 (10 055) 102 863 43 087 (8 532)

    varav styrelse och VD 2 291 1 186 (393) 2 016 1 069 (355)

NOT 9 AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG
Styrelsen kan skilja VD från sin tjänst med sex månaders uppsägningstid. Därefter utgår lön under sex månader.
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NOT 10 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN 
Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:

Avskrivningar
2019  

Koncernen
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

AVSKRIVNINGAR

Immateriella anläggningar 20 2 006 1 388 2 030 1 412

Byggnader och markanläggningar 2-5 10 636 10 636 10 700 10 700

Maskiner och tekniska anläggningar 3-20 96 496 78 785 93 406 76 396

Inventarier och verktyg 10-20 2 683 2 539 2 218 2 118

Summa avskrivningar 111 821 93 348 108 354 90 626

NEDSKRIVNINGAR

Immateriella anläggningar 20 - - 0 0

Byggnader och markanläggningar 2-5 - - 0 0

Maskiner och tekniska anläggningar 3-20 12 658 12 658 10 933 10 933

Inventarier och verktyg 10-20 - - 0 0

Summa nedskrivningar 12 658 12 658 10 933 10 933

Summa av- och nedskrivningar 124 479 106 006 119 287 101 559

Under året har resultaträkningen belastats med 12,7 mkr i nedskrivningar. Av dessa utgör den största posten Jämjö närvärmecentral med 12,2 mkr.

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avser moderbolaget. Minustecken innebär en upplösning.
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2019 
Moderbolag

2018 
Koncernen

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 42 153 21 204

Summa 42 153 21 204



NOT 12 SKATT 
Minustecken innebär en skatteintäkt.
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2019  
Koncernen

2019 
Moderbolag

2018 
Koncernen

2018 
Moderbolag

Inkomstskatt 3 856 3 852 6 820 6 820

Uppskjuten skatt obeskattade reserver 9 021 0 4 665 0

Summa 12 877 3 852 11 485 6 820

Avstämning effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 59 501 17 469 51 689 30 570

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%) 12 733 3 738 11 372 6 725

Skatteffekt av:

Ej avdragsgill kostnad 664 531 501 430

Ej skattepliktig intäkt -1 0 -6 0

Skattemässigt resultat 60 164 18 000 52 184 31 000

Redovisad skatt 12 877 3 852 11 485 6 820

Effektiv skattesats 21,6% 22,1% 22,2% 22,3%



NOT 13 IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2019  

Koncernen
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Dataprogram

Ingående anskaffningsvärde 24 008 18 930 24 008 18 930

Inköp 3 730 3 730 - -

Försäljningar/utrangeringar - - - -

Utgående anskaffningsvärde 27 738 22 660 24 008 18 930

Ingående avskrivningar -17 577 -14 919 -15 547 -13 507

Årets avskrivningar -2 006 -1 388 -2 030 -1 412

Försäljning/utrangeringar - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 583 -16 307 -17 577 -14 919

Utgående planenligt restvärde 8 155 6 353 6 431 4 011

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 406 956 406 896 401 568 401 508

Inköp 2 584 2 584 5 955 5 955

Försäljningar/utrangeringar -3 069 -3 069 -567 -567

Utgående anskaffningsvärde 406 471 406 411 406 956 406 896

Ingående avskrivningar -94 097 -94 097 -83 855 -83 855

Årets avskrivningar -10 636 -10 636 -10 700 -10 700

Försäljning/utrangeringar 834 834 458 458

Utgående ackumulerade avskrivningar -103 899 -103 899 -94 097 -94 097

Utgående planenligt restvärde 302 572 302 512 312 859 312 799

Taxeringsvärden byggnader 143 965 143 965 167 637 167 637

Taxeringsvärden mark 10 811 10 811 8 905 8 905

Summa taxeringsvärden fastigheter 154 776 154 776 176 542 176 542

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde 2 542 009 2 070 632 2 444 447 1 992 039

Inköp 146 949 123 537 104 734 84 565

Försäljningar/utrangeringar -2 654 -2 317 -7 172 -5 972

Utgående anskaffningsvärde 2 686 304 2 191 852 2 542 009 2 070 632

Ingående avskrivningar -1 092 053 -830 015 -992 052 -745 982

Årets avskrivningar -96 496 -78 785 -93 406 -76 396

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA
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FORTSÄTTNING, NOT 13 IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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2019  
Koncernen

2019 
Moderbolag

2018 
Koncernen

2018 
Moderbolag

Årets nedskrivningar -12 658 -12 658 -10 933 -10 933

Försäljning/utrangeringar 2 506 2 317 4 338 3 296

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 198 701 -919 141 -1 092 053 -830 015

Utgående planenligt restvärde 1 487 603 1 272 711 1 449 956 1 240 617

    varav Finansiella leasingavtal 2 606 0 3 446 0

Inventarier och verktyg

Ingående anskaffningsvärde 29 238 28 444 27 103 26 050

Inköp 3 483 1 798 2 286 2 545

Försäljningar/utrangeringar -1 679 -1 679 -151 -151

Utgående anskaffningsvärde 31 042 28 563 29 238 28 444

Ingående avskrivningar -17 357 -16 903 -15 245 -14 891

Årets avskrivningar -2 683 -2 539 -2 218 -2 118

Försäljningar/utrangeringar 1 076 1 076 106 106

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 964 -18 366 -17 357 -16 903

Utgående planenligt restvärde 12 078 10 197 11 881 11 541

Pågående nyanläggningar

Ingående värde 96 018 80 747 69 362 53 707

Inköp 180 534 150 803 136 532 118 232

Försäljningar/utrangeringar - - - 0

Aktivering -156 746 -131 649 -109 876 -91 192

Utgående värde 119 806 99 901 96 018 80 747



NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 
Avser moderbolaget. Årets resultat Kapital andel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Affärsverken Energi i Karlskrona AB -66 100% 100% 400 4 000

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB -52 100% 100% 60 814

Summa 4 814

Organisationsnummer Eget kapital Säte

Affärsverken Energi i Karlskrona AB 556086-1618 4 405 Karlskrona

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB 556532-0834 649 Karlskrona

NOT 15 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Koncernbolag 9 914 63 275 13 221 72 899

Övriga ej koncernbolag 21 243 21 243 21 321 21 321

Totalt Karlskrona kommun 31 157 84 518 34 542 94 220

NOT 16 SPECIFIKATION AV AKTIER
Antal Andel av kapital Andel av Röster Belopp

A-aktier 201 256 100% 100% 20 126

Aktiens kvotvärde är 100 kr.  
AB Karlskrona Moderbolag äger alla aktier enligt ovan.

NOT 17 OBESKATTADE RESERVER
Avser moderbolaget.

2019 2018

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 515 480 473 327
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NOT 18 UPPSKJUTEN SKATT
Den uppskjutna skatteskulden beräknas till 21,4% (22%). 2019 2018

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 110 313 104 132

Belopp vid årets ingång 104 132 99 467

Årets avsättningar 6 181 4 665

Under året ianspråktagna belopp 0 0

Under året återförda belopp 0 0

Summa 110 313 104 132

NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsättningar 
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. Bedömning baseras på en utredning av extern part. 

2019 2018

Belopp vid årets ingång 17 300 24 414

Årets avsättningar 1 000 1 000

Ianspråktaget belopp -863 -8 114

Summa 17 437 17 300

NOT 20 SKULDER KONCERNFÖRETAG LF
2019 2018

KONCERNEN

Övriga ej koncernbolag, lån 1 320 000 1 320 000

Summa övriga ej koncernbolag 1 320 000 1 320 000

Totalt Karlskrona kommun 1 320 000 1 320 000

Förfaller till “betalning” fem år eller senare 360 000 335 000

MODERBOLAGET

Övriga ej koncernbolag,  lån 1 320 000 1 320 000

Summa övriga ej koncernbolag 1 320 000 1 320 000

Totalt Karlskrona kommun 1 320 000 1 320 000

Förfaller till "betalning" fem år eller senare 360 000 335 000
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NOT 21 ÖVRIGA SKULDER LF
Avser periodiserade anslutningsavgifter på värme och stadsnät. Periodisering har skett med 10 
% och i vissa fall 20 % per år.

2019 
Koncernen 

2019 
Moderbolag

2018 
Koncernen

2018 
Moderbolag

Övriga skulder 99 594 99 594 99 412 99 412

Förfaller till "betalning" fem år eller senare 37 601 37 601 41 067 41 067

NOT 22 SKULDER KONCERNFÖRETAG KF 2019 
Koncernen 

2019 
Moderbolag

2018 
Koncernen

2018 
Moderbolag

Koncernbolag 6 069 16 300 6 407 29 638

Övriga ej koncernbolag 8 186 7 577 14 195 14 104

Totalt Karlskrona kommun 14 255 23 877 20 602 43 742

NOT 23 ÖVRIGA SKULDER 2019 
Koncernen 

2019 
Moderbolag

2018 
Koncernen

2018 
Moderbolag

Mervärdesskatt 11 068 7 090 8 843 3 423

Avfallsskatt 517 517 895 895

Arbetsgivareavgift och källskatt 5 704 4 714 5 173 4 243

Energiskatt 16 748 0 17 474 0

Riskpremie 0 0 62 0

Finansiell leasing 2 635 0 3 469 0

Övrigt 33 33 1 652 1 166

Utnyttjad checkkredit 38 028 38 028 20 535 20 535

Summa 74 733 50 382 58 103 30 262
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NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Löneskulder 1 137 1 177 1 336 1 394

Semesterlöneskuld 6 845 5 820 6 197 5 046

Sociala avgifter 2 508 2 198 2 367 2 024

Periodiserade anslutningsavgifter 14 465 14 465 16 603 16 603

Upplupna kostnad, råkraft, elcert. och övriga rättigheter 9 665 3 267 11 731 410

Övriga upplupna kostnader 10 104 5 458 11 078 5 608

Förutbetalda intäkter 24 459 24 460 26 298 26 298

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 69 183 56 845 75 610 57 383

NOT 25 RÄNTEINTÄKTER
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Dröjsmålsränta, intäkt 0 0 0 0

Ränteintäkt kortfristiga fordringar 192 192 210 203

Ränteintäkt lån 0 6 000 0 6 000

Ränteintäkt swap -477 -477 -1 789 -1 789

Orealiserad valutakursdifferens 4 0 37 0

Summa ränteintäkter -281 5 715 -1 542 4 414

NOT 26 RÄNTEKOSTNADER
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Dröjsmålsränta, kostnad 39 12 -9 -9

Räntekostnad kortfristiga skulder 66 41 -32 -21

Räntekostnad leasing 98 0 -94 0

Räntekostnad lån 15 703 15 703 -17 120 -17 120

Räntekostnad swap 8 452 8 452 -8 521 -8 521

Orealiserad valutakursdifferens 8 0 -1 -1

Summa räntekostnader 24 366 24 208 -25 777 -25 672
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NOT 27 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Upplupna intäkter 59 949 27 812 60 387 27 812

Avfallsskatt 528 528 1 214 1 214

Upplupna intäkter, råkraft, elcert. och övriga rättigheter 82 0 - -

Förutbetalda kostnader 7 132 5 869 7 691 5 585

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 67 691 34 209 69 292 34 611

NOT 28 KASSA OCH BANK
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Likvida medel 34 34 0 0

Bankmedel 24 841 92 30 369 0

Summa kassa och bank 24 875 126 30 369 0
Av ovanstående bankmedel utgör för koncernen 9 903 (10 146) ett underkonto till Karlskrona kommuns koncernkonto och för moderbolaget 72 (0).  
Utnyttjad checkkredit redovisas under övriga skulder i BR, se not 23.

NOT 29 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Avser moderbolag. 2019 2018

Borgensförbindelse 23 500 23 500
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NOT 30 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2019 

Koncernen 
2019 

Moderbolag
2018 

Koncernen
2018 

Moderbolag

Ingående redovisat värde 2 755 2 755 648 648

Tillkommande fordringar 0 0 3 306 3 306

Omklassificering -551 -551 -1 199 -1 199

Utgående redovisat värde 2 204 2 204 2 755 2 755



NOT 31 VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 
Balanserad vinst 2 238 903 kr 
Årets resultat, vinst 13 617 522 kr

 

Summa  15 856 425 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att vinsten disponeras enligt följande: 
Utdelning  14 550 000 kr 
I ny räkning balanseras 1 306 425 kr

Koncernens fria egna kapital uppgår till 15 765 128 kr.

NOT 32 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Besked från Karlskrona kommun 2020-01-13 beträffande förlängning av åretrunttrafiken mellan Handelshamnen 
och Hasslö enligt optionen det vill säga för perioden augusti 2020–juni 2022.

Efter domen i slutet av året i Högsta förvaltningsdomstolen om rotavdrag som var till bolagets fördel meddelade 
Skatteverket 2020-01-15 att man omprövar tidigare beslut och att arbetena utgör skattereduktionsgrundande 
hushållsarbete.

Beroende på kraftigt fallande marknadspris på el under januari och februari krävdes högre moderbolagsgaranti 
för dotterbolaget Affärsverken Energi AB. Eftersom det tidigare garantiutrymmet var begränsat till 30 mkr togs 
ett beslut i AB Karlskrona Moderbolag att godkänna ett utrymme på 60 mkr. I slutet av mars var moderbolagsga-
rantierna totalt 48,5 mkr (vid årsskiftet 23,5 mkr).

Coronapandemin har sedan mars 2020 påverkat verksamheten med åtgärder som snabbt har genomförts i syfte 
att minska risken för smittspridning. Kontinuitets- och bemanningsplaner har tagits fram för att säkerställa 
resurserna för den samhällskritiska driften. Åtgärderna har successivt anpassats baserat på utvecklingen och  
en övergång till hemarbete i allt större omfattning har införts. Detta för att minimera risken för att kritisk kom-
petens eller grupper av personalresurser drabbas samtidigt. Den ekonomiska påverkan bedöms som begränsad  
hittills även om aktiva åtgärder införts för att underlätta för kunder och leverantörer. Anstånd hanteras om-
gående och kostnadsfria avbetalningsplaner har införts. Lokala leverantörers fakturor betalas efter 20 dagar 
istället för normala 30 dagar. Påverkan i det längre perspektivet är mycket svårbedömd men det finns risk för 
högre kundförluster och lägre försäljning.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Affärsverken Karlskrona 
Aktiebolag, org.nr 556049-4733.

Rapport om årsredovisningen och 
koncern redovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovis ningen för Affärsverken Karlskrona 
Aktiebolag för år 2019-01-01–2019-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovi sningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dessas finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fast-
ställer resultaträk ningen och balansräkningen 
för moderbolaget och koncernen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnternational 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga fel aktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om  
förhållanden som kan påverka förmågan att 

fortsätta verksamheten och att använda anta-
gandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om att årsredo visningen och koncernredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegent lig heter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalan-
den. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som  
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund årsredo visningen och koncernredovis-
ningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt om döme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen.  
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Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsent-

liga felaktig heter i årsredovisningen och  
koncernredovisningen, vare sig dessa beror  
på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en  
väsentlig felaktighet som beror på misstag,  
eftersom oegentligheter kan innefatta  
agerande i maskopi, för falskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller  
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av  
bolagets interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som an vänds och rimligheten  
i styrel sens och verkställande direk törens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplys ningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen och verk ställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de  
inhämtade revisionsbevisen, om det finns 

någon väsentlig osäkerhets faktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten  
på upplysningarna i årsredovisningen och  
koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhets faktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en kon-
cern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däri bland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen och 
koncern redovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga  
revisionsbevis av seende den finansiella infor-
mationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande  
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga  
för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser under  
revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revi-
sion av styrelsens och verkställande direk törens 
förvaltning av Affärsverken Karlskrona Aktiebolag 
för år 2019-01-01–2019-12-31 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar  
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkes etiska ansvar enligt dessa 
krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av moderbolagets 
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fort löpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bok föringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verk ställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och  
anvisningar och bland annat vidta de åtgär der 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelse ledamot eller verkställande direktören  
i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 

till någon för summelse som kan föranleda  
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med  
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen  
eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust och 
därmed vårt uttalande om detta, är att med 
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget  
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föran leda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktie-
bolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige an vänder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisi-
onen av räkenskaperna. Vilka till kommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt  
i risk och väsentlig het. Det innebär att vi foku-
serar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bola gets situation.  
Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
besluts underlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt ut-
talande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt 
ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen. 

Karlskrona den 30 april 2020

Ernst & Young AB 

 
Anders Håkansson 
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2019 
Till årsstämman i Affärsverken Karlskrona AB 
Org.nr 556049-4733.

Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun utsedda 
lekmannarevisorer, har granskat Affärsverken 
Karlskrona AB:s verksamhet under 2019. 

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 revisionsregle-
mente, 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 skötts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 

Karlskrona den 14 april 2020

Birgitta Ståhl

 
Lesley Appelgren
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