
Årsredovisning 2020
Affärsverken Elnät i 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 fyra 
affärsområden – Energi, Kommunikation, Cirkulär och 
Skärgårdstrafik. 

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 2020 
Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Affärsverken 
Karlskrona AB, organisationsnummer 556049-
4733 med säte i Karlskrona. Detta i sin tur ägs 
till 100 procent 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 el-
produktion. Under slutet av 2012 tog Affärs-
verken Karlskrona AB i drift sitt kraftvärmeverk 
med el produktion, därav ombildningen. Tidigare 
namn på bolaget var Sydost Energi AB. Koncern-
redovisning har upprättats av modern.

Information om verksamheten
Affärsverken Elnät AB bedriver elnätsverksam-
het 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 till och med 2030. Bolaget 
har dessutom två koncessioner för linje, dels för 
130 kV med utgång 2044, dels för 20 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 från och med 
2013 en inmatningspunkt i Rosenholm för elpro-
duktionen från kraftvärmeverket som ägs av  
moderbolaget Affärsverken Karlskrona AB.

Affärsverken Elnät AB har cirka 17 500 kunder 
och cirka 19 400 anslutningar i nätet.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Elleveransen för året slutade på 348,5 GWh vilket 
var lägre än föregående år. Leveranserna har 
under året fungerat mycket bra utan några 
större störningar. Beroende på fortsatt nybygg-
nation i tätorten blev anslutningsavgifterna  
högre än föregående år. Kabelprojektet från 
Annebo till Trossö har fortsatt och anslutningen 
från gästhamnen upp till nätstationen Trossö 2 
är klar. Det har inneburit schaktarbeten i bland 
annat Norra Smedjegatan och den egna inner-
gården vilket har samordnats med Stadsnät för 
deras anslutning av den nya centrala noden för 
fibernätet. Det som återstår är reläskydden 
därefter är kabeln klar för driftsättning vilket 
blir i början av 2021. Målet att säkra upp elleve-
ransen ytterligare in till centrala Karlskrona är 
därmed klart. En ny station har byggts i Torskors 

industriområde för att klara det nya etablerings-
området för industrier på Zinkvägen. En ny  
station är etablerad på Pantarholmen med  
anledning av flera nybyggda flerfamiljshus  
i området. I samband med att en större fastig-
het utanför varvsområdet bytte ägare övertogs 
ansvaret av Affärsverken för den intilliggande 
nätstationen som tidigare hade sin anslutning 
från varvsområdet. Under året har byte av 15 
ställverk genomförts. Det har varit en prioriterad 
åtgärd i det förebyggande underhållet och  
utförandet har gått enligt plan. Utöver det har 
ytterligare ett antal kabelsträckor bytts ut av 
åldersskäl. 2 100 mätare är utbytta under året 
vilket ingår i planen inför de nya för mätarföre-
skrifter som träder ikraft 2025 där det finns 
krav på kvartsmätning.

Avrapporteringen av föregående regleringsperiod 
2016–2019 skickades in i slutet av mars till  
Energimarknasinspektionen. Den har kontrollerats 
och stämts av mot den preliminära intäktsram 
som tilldelades korrigerad för kvalitetavdrag 
och kostnadsuppräkning. Överensstämmelsen 
var mycket god.  

Den preliminära intäktsramen för 2020–2023 är 
överklagad avseende avkastningsräntan till-   
sammans med flera andra elnätsföretag. Besked 
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väntas under första kvartalet 2021. Dessutom 
är tillgången till underskottet för perioden 
2012–2015 överklagat med anledning av att 
myndigheten meddelat att den periodens utfall 
inte är tillgängligt. Överläggningar pågår med 
myndigheten och processen kommer att fort-
sätta under 2021. Covid-19 har inte påverkat 
verksamheten i någon nämnvärd omfattning.

Riskfaktorer
Besked om intäktsramen för 2020–2023 har 
kommit men det kvarstår en osäkerhet be-
träffande möjligheten att använda det out-
nyttjade utrymmet från perioden 2012–2015. 
En kraftig och snabb tillväxt av billaddare och 
mikroproduktion skulle kunna påverka drift-
säkerheten i nätet. För att möta detta har beslut 
tagits att installera realtidsmätning för att 

upptäcka kapacitetsbrist, kontroll av leverans-
kvalité och prioriteringsunderlag för fram tida  
investeringar. Att säkerställa det före byggande 
underhållet och bevaka utvecklingen av batteri-
lösningar för att klara temporära effekttoppar 
är fortsatt mycket viktigt. Det finns en prissätt-
ningsrisk i beroendet av överliggande nät vilket 
kan påverka det ekonomiska utfallet.

Resultat och ställning
Bolaget har bedrivit sin verksamhet sedan  
2013 i eget bolag. År 2012 ingick elnätsverk-
samheten i Affärsverken Karlskrona AB. 

Framtida utveckling
Verksamheten står inför utmaningen att anpassa 
sig inför kommande perioder av förhandsregle-
ringen där Energimarknadsinspektionen 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 
mikroproduktion, billaddningsstationer, batteri-
lagring och liknande. 

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. 

Forskning och utveckling
Bolaget har inte haft några kostnader för forsk-
ning och utveckling under året.

Förslag till vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel: 
Balanserad förlust   -123 756 kr 
Årets resultat -7 286 kr
Summa -131 042 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att 
förlusten disponeras enligt följande: 
I ny räkning balanseras -123 756 kr

FLERÅRSÖVERSIKT, KSEK

2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 140 283 142 025 133 037 126 276 129 898

Resultat efter finansiella poster 28 567 24 015 22 448 24 403 30 4641

Balansomslutning 270 570 262 914 264 509 245 753 247 030 

Soliditet (%) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Avkastning på totalt kapital (%) 12,8 10,8 10,8 12,4 14,8

Medelantalet anställda 13,1 9,9 16,8 28,4 27,7

1) Resultatet 2016 innehåller en engångspost beroende på ändrad redovisningsprincip för anslutningsavgifterna. Det innebär att de his-
toriska avgifterna som tidigare balanserats och upplösts över en tioårsperiod har intäktsförts vilket påverkade resultatet med 12,5 mkr.
Se not 21 för nyckeltalsdefinitioner.
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Årets siffror

RESULTATRÄKNING, KSEK
Not 2020 2019

Nettoomsättning 1 140 283 142 025
Aktiverat arbete för egen räkning 267 140

Summa intäkter 140 550 142 165

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -36 854 -42 478

Övriga externa kostnader 2,3 -40 825 -43 395

Personalkostnader 4,5,6,7 -9 197 -8 471

Avskrivning enligt plan 8 -18 792 -17 781

Övriga rörelsekostnader -283 0

Summa kostnader -105 951 -112 125

RÖRELSERESULTAT 34 599 30 040

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter 9 0 0

Räntekostnader 10 -6 032 -6 025

Summa finansiella investeringar -6 032 -6 025

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 28 567 24 015

Lämnat koncernbidrag -28 567 -24 067

Skatt 11 -7 0

ÅRETS RESULTAT -7 -52
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BALANSRÄKNING, KSEK

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 12
Dataprogram 1 184 1 802
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 184 1 802

Materiella anläggningstillgångar 12
Byggnader och mark 60 60
Maskiner och andra tekniska anläggningar 217 008 212 753
Inventarier och verktyg 1 723 1 881
Pågående nyanläggningar, maskiner 31 334 19 438
Summa materiella anläggningstillgångar 250 125 234 132

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 251 309 235 934

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Råvaror och förnödenheter 374 0
Summa varulager 374 0

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 13 0 10 231
Övriga fordringar 407 258
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 14 074 14 201
Summa kortfristiga fordringar 14 481 24 690

Kassa och bank 15 4 406 2 290

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 19 261 26 980

SUMMA TILLGÅNGAR 270 570 262 914
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 600 600
Reservfond 120 120
Summa bundet eget kapital 720 720

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -123 -71
Årets resultat -7 -52
Summa fritt eget kapital -130 -123

SUMMA EGET KAPITAL 590 597

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 17 142 0

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till koncernföretag 18 200 000 200 000
Övriga skulder 0 0
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 200 000 200 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 6 226 6 433
Skulder till koncernföretag 42 258 32 432
Skatteskuld 0 0
Övriga skulder 19 18 143 19 470
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 3 211 3 982
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 69 838 62 317

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 270 570 262 914

FORTSÄTTNING, BALANSRÄKNING, KSEK
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KSEK 

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa

Ingående balans 1 januari 2019 600 120 -55 -16 649
Årets förlust till balanserat resultat - - -16 16 0
Årets resultat - - - -52 -52
Utgående balans 31 december 2019 600 120 -71 -52 597

Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa

Ingående balans 1 januari 2020 600 120 -71 -52 597
Årets förlust till balanserat resultat - - -52 52 0
Årets resultat - - - -7 -7
Utgående balans 31 december 2020 600 120 -123 -7 590
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KASSAFLÖDESANALYS, KSEK
2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 28 567 24 015

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera 19 217 17 781

Delsumma 47 784 41 796

Betald skatt -7 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 47 777 41 796

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)Minskning(+) av varulager -374 0

Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar 10 209 11 279

Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder 7 521 -1 543

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 65 133 51 532

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -34 450 -29 731

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0

Ökning(-)/minskning(+) långa fordringar 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -34 450 -29 731

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 0 0

Amortering skuld

Lämnade koncernbidrag -28 567 -24 067

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -28 567 -24 067

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 116 -2 266

Likvida medel vid årets början 2 290 4 556

Likvida medel vid årets slut 4 406 2 290

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet med mera

Av och nedskrivningar av tillgångar 18 792 17 781

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 283 0

Valutakursdifferens 0 0

Förändring långfristig skuld, övriga skulder 0 0

Förändring övriga avsättningar 142 0

Summa 19 217 17 781
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Redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer
Belopp i KSEK, om inget annat anges.

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 värderingsprinci-
perna som använts vid upprättande av de finan-
siella rapporterna sammanfattas nedan.

Värderingsprinciper med mera
Intäktsredovisning
Intäkterna omfattar försäljningsintäkter från el-
nät. Försäljningen intäktsredovisas 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 intäktsredovisas i den omfatt-
ning som avgiften inte är för att täcka framtida 
åtaganden. Om anslutningsavgiften är kopplad 
till ett avtal redovisas intäkten över den tid som 
avtalats med kunden. När det gäller anslutningen 
till elnätet intäktsförs anslutningsavgiften direkt. 

Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
är upptagna till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerad avskrivning. De materiella anlägg-
ningstillgångarna har delats upp i betydande 
komponenter när komponenterna har väsentligt 
olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker på  
ursprungligt anskaffningsvärde och linjärt över 
den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande procentsatser tillämpas:
Immateriella anläggningar  10–20
Byggnader och markanläggingar  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 indikation 
finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade 
värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
återförs om skälen som låg till grund för beräk-
ningen av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen har förändrats.

Leasing
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Låneutgifter
Låneutgifter kostnadsförs i den period som de 
hänförs till och redovisas i posten räntekostnader.

Personalkostnader
Ersättningar till anställda avser alla typer av er-
sättningar som företaget lämnar till de anställda.
Företagets ersättningar innefattar bland annat 
löner, betald semester, betald frånvaro och er-
sättningar efter avslutad anställning (pensioner). 
Redovisning sker i takt med intjänandet.

Företaget har endast avgiftsbestämda pensions-
planer. Utgifter för avgiftsbestämda 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 
redovisas 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 tempo-
rära skillnader mellan redovisade och  skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Upp-
skjuten skattefordran och skatteskuld redovisas 
med den skattesats som förväntas gälla det år 
när den temporära skillnaden förväntas åter-
vinnas eller regleras.
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Finansiella instrument

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

Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar 
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, 
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumen-
ten redovisas i balansräkningen när bolaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräk-
ningen 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.

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

Nyckeltalsdefinitioner
Nyckeltalen är beräknade på utgående balans. 
Eget kapital utgörs av eget kapital med tillägg 
för 78,6 procent av obeskattade reserver. 

Soliditet
Eget kapital med tillägg för 78,6 procent av obe-
skattade reserver i procent av balansomslutningen.

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

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,  
utom då underliggande transaktion redovisas 
direkt mot eget kapital varvid tillhörande  
skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redo-
visats. Aktuell skatt beräknas utifrån den  
skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare  
händelser. Redovisning sker enligt balans-
räkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skatte-
fordringar på temporära skillnader 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 förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell 
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld 
som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot framtida skatte-
mässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig 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, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en mark-
nadsplats och har en kortare löptid än tre mån-
ader från anskaffningstidpunkten. Förändringar  
i spärrade medel redovisas i investeringsverk-
samheten.
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NOT 1 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG, %
2020 2019

Interna försäljningar

Koncernbolagen 5 5

Karlskrona kommun 13 8

Interna inköp

Koncernbolagen 57 51

Karlskrona kommun 0 0

NOT 2 KOSTNADER FÖR REVISORERNA
Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts av KPMG AB. Kostnaden för KPMG AB har varit KSEK 0(0).  
Totalt revisionsarvode redovisas av moderföretaget Affärsverken i Karlskrona AB. 

NOT 3 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
2020 2019

Leasingavgift bilar 140 165

Framtida leasingavgifter 2020 2019

Betalas inom 1 år 52 0

Betalas inom 1–5 år 0 0

NOT 4 MEDELTALET ANSTÄLLDA
2020 

Antal anställda
2020 

Varav män
2019 

Antal anställda
2019 

Varav män

13,1 77% 9,9 71%

NOT 5 KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
2020 

Kvinnor
2020 

Män
2019 

Kvinnor
2019 

Män

Styrelse 0 3 0 3

Företagets ledning 0 0 0 0
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NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
2020 

Löner och andra  
ersättningar

2020 
Sociala kostnader 

(varav pensions-
kostnader

2019 
Löner och andra  

ersättningar

2019 
Sociala kostnader 

(varav pensions-
kostnader

Totalt moderbolag 6 441 2 628 (730) 5 679 2 585 (690)

varav styrelse och VD 183 0 183 0

NOT 7 AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG
Något speciellt avtal om avgångsvederlag för styrelse eller verkställande direktör finns inte.

NOT 8 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN 
Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:

2020 2019

Immateriella anläggningar 20 -618 -618

Byggnader och markanläggningar 2-5 0 0

Maskiner och tekniska anläggningar 3-20 -17 956 -17 019

Inventarier och verktyg 10-20 -218 -144

Summa avskrivningar -18 792 -17 781

NOT 9 RÄNTEINTÄKTER
2020 2019

Ränteintäkt kortfristiga fordringar 0 0

Summa ränteintäkter 0 0
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NOT 10 RÄNTEKOSTNADER
2020 2019

Dröjsmålsränta, kostnad -1 0

Räntekostnad kortfristiga skulder -31 -25

Räntekostnad lån -6 000 -6 000

Summa räntekostnader -6 032 -6 025

NOT 11 SKATT 
Minustecken innebär en skatteintäkt. 2020 2019

Inkomstskatt -7 0

Uppskjuten skatt obeskattade reserver 0 0

Summa -7 0

Avstämning effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 0 -52

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%) 0 -11

Skatteffekt av:

Ej avdragsgill kostnad 34 52

Ej skattepliktig intäkt 0 0

Skattemässigt resultat 34 0

Redovisad skatt -7 0

Effektiv skattesats 0,0%
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NOT 12 IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2020 2019

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Dataprogram

Ingående anskaffningsvärde 3 620 3 620

Inköp - -

Försäljningar/utrangeringar -529 -

Utgående anskaffningsvärde 3 091 3 620

Ingående avskrivningar -1 818 -1 200

Årets avskrivningar -618 -618

Försäljning/utrangeringar 529 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 907 -1 818

Utgående planenligt restvärde 1 184 1 802

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark

Ingående anskaffningsvärde 60 60

Inköp 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 60 60

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar 0 0

Försäljning/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 60 60

Taxeringsvärden mark 0 0

Summa taxeringsvärden fastigheter 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde 300 689 277 277

Inköp 22 494 23 412

Försäljningar/utrangeringar -1 286 0

Omklassificering 12 295 0

Utgående anskaffningsvärde 334 192 300 689

Ingående avskrivningar -87 936 -70 917

Årets avskrivningar -17 956 -17 019
Försäljning/utrangeringar 1 003 0
Omklassificering -12 295 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -117 184 -87 936
Utgående planenligt restvärde 217 008 212 753
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2020 2019FORTSÄTTNING, NOT 12 IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier och verktyg

Ingående anskaffningsvärde 2 229 544

Inköp 61 1 685

Försäljningar/utrangeringar - -

Utgående anskaffningsvärde 2 290 2 229

Ingående avskrivningar -348 -204

Årets avskrivningar -219 -144

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -567 -348

Utgående planenligt restvärde 1 723 1 881

Pågående nyanläggningar

Ingående värde 19 438 14 804

Inköp 34 451 29 731

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Aktivering -22 555 -25 097

Utgående värde 31 334 19 438

NOT 13 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 
2020 2019

Affärsverken Karlskrona AB (moderföretag) 0 10 231

Totalt Karlskrona kommun 0 10 231

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2020 2019

Upplupna intäkter 12 618 13 098

Förutbetalda kostnader 1 456 1 103

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkt 14 074 14 201
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NOT 15 KASSA OCH BANK
2020 2019

Bankmedel 4 406 2 290

Summa kassa och bank 4 406 2 290

Ovanstående bankmedel utgör ett underkonto till Karlskrona kommuns koncernkonto.

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

A-aktier 60 100% 100% 600

Aktiens kvotvärde är 10 000 kronor. 
Affärsverken Karlskrona AB äger alla aktier enligt ovan.

NOT 17 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
2020 2019

Avser avsättning för retroaktiva löner 142 0

Totalt 142 0

NOT 18 SKULDER KONCERNFÖRETAG
2020 2019

Lån Affärsverken i Karlskrona AB (moderföretag) 200 000 200 000

Totalt 200 000 200 000

NOT 19 ÖVRIGA SKULDER
2020 2019

Mervärdesskatt 1 727 2 435

Arbetsgivaravgift och källskatt 300 287

Energiskatt 16 116 16 748

Summa 18 143 19 470
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NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2020 2019

Löneskulder 12 26

Semesterlöneskuld 407 315

Sociala avgifter 131 107

Övriga upplupna kostnader 2 661 3 534

Summa 3 211 3 982

NOT 21 VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserad förlust -123 756 kr
Årets resultat, förlust -7 286 kr

Summa  -131 042 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att vinsten disponeras enligt följande:
I ny räkning balanseras -131 042 kr

NOT 22 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Energimarknadsinspektionen tog beslut 2019 om intäktsramar för 2020–2023, det vill säga vilken högsta avgift 
Elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Av cirka 175 elnätsföretag överklagade 120 företag. Nu har Förvalt-
ningsrätten i Linköping meddelat domar i målen. Förvaltningsrätten ger elnätsföretagenrätt och menar att 
bestämmelserna strider mot ellagen och tredje elmarknadsdirektivet. Förvaltningsrätten återförvisar därför 
målen till Energimarknadsinspektionen för beräkning och fastställande av nya intäktsramar för tillsynsperioden.
Energimarknadsinspetionen har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping.
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Revisionsberättelse
Till bolagss ämman i Affärsverken Elnät i Karls-
krona AB, org. nr 556532-0834.

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Affärsverken Elnät i Karlskrona ABs finan-
siella ställning per den 31 december 2020 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards onAuditing(ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Affärsverken 
Elnät i Karlskrona AB enligt god revisorssed  
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes etiska 

ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisions-
bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har 
utförts av en annan revisor som lämnat en revi-
sionsberättelse daterad den 30 april 2020 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredo-
visningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen upp-
rättas och att den 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 som inte innehåller några  
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande 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 huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. 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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet 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 i års-
redovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dess-
utom: 
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• identifierar och bedömer vi riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalan-
den. 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, förfalskning, 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 används och rimligheten i styr el-
sens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upp-
lysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande 

tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,  om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som ger  
en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
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 har vi 
även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Affärsverken 

Elnät i Karlskrona AB för år 2020 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst  
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar för-
lusten 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  
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är  
oberoende i förhållande till Affärsverken Elnät  
i Karlskrona AB 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 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 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och  
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
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  
styrelseledamot eller verkställande direktören  
i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 

till någon försummelse 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 
föranleda 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 använder 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 revisio-
nen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt  
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi foku-
serar granskningen på sådana åtgärder, om-
råden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situa-
tion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalan-
de om styrelsens förslag till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen.

Karlskrona den 6 april 2021

KPMG AB

Niclas Bremström  
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2020 
Lekmannarevisorernas granskning av Affärsverken Elnät i Karlskrona AB. 

Org. Nr 556532-0834.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolag slagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Det innebär att vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att 
bolagets verksamhet skötts pä ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått ifrån de beslut bolagets 
ägare fattat och inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig 
inom de ramar bolagsordningen anger. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för uttalanden 
nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte  
anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktör. 

Karlskrona den 6 april 2021 

Av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun utsedda lekmannarevisorer

Birgitta Ståhl  Lesley Appelgren
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