Årsredovisning 2021
Affärsverken Energi i Karlskrona AB
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Förvaltningsberättelse 2021
Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Affärsverken
Karlskrona AB, organisationsnummer 5560494733 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.
Koncernredovisning har upprättats av modern.

Information om verksamheten
Affärsverken Energi AB profilerar sig som ett
företag med hög personlig service. Bolaget verkar
i hela Sverige även om sydöstra Sverige räknas till
bolagets hemmamarknad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Försäljningen för året blev 417,3 GWh vilket var
mer än föregående år. Marknadspriset på el har
under året varit volatilt och på en betydligt högre
nivå i jämförelse med de senaste åren. De kraftiga
svängningarna och osäkerheten kring prisutvecklingen tvingade under hösten fram beslutet att ta
bort möjligheten att teckna avtal med fast pris.
Befintliga fastprisavtal kommer att gälla avtalstiden
ut. Elprodukter med prisområdesjustering har under
året krävt mycket dialog och förklaring för kunderna
eftersom elområde SE4 (södra Sverige) flera gånger
slagit elprisrekord. Det har drabbat kunder med
rörligt elavtal hårdast med betydligt högre kostnader. De övergripande orsakerna har varit

begränsningar i överföringskapaciteten i Sverige
från norr till söder, höga bränslepriser i Europa
samt periodvis mycket lite vindkraft.
Avtalet med den nya kunden Lapplandsgruppen
startade år 2021 och är på totalt 10 GWh per år.
Dynapac och Auralight har som återvändande
kunder valt oss som lokal leverantör och under året
tecknat avtal med start 2023. Föreningsportföljen
med villaområdena Hästö, Bergåsa/Västra mark
och Spandelstorp har förlängt sitt ramavtal med
tre nya år from 2023 vilket säkrar en försäljning
på 10 GWh. Utöver detta har fem andra ramavtal
tecknats under året. Ett mycket viktigt avtal med
Fastighetsägarna Syd har förlängts med ytterligare
tre år och ligger till grund för fortsatt leverans och
samarbete med ägarna av flerfamiljsfastigheterna
i Karlskrona.
En större revision för certifieringen Schysst elhandel
genomfördes i maj med mycket bra resultat där man
bland annat konstaterade att prisinformationen på
hemsidan förbättrats, det finns en mångspråkig
kundtjänst samt att allt fler kunder väljer ”Bra
miljöval”.
Elhandel fortsätter arbetet med att effektivisera
rutiner och arbetssätt. Införandet av ett nytt
systemstöd pågår och man har börjat med administration och uppföljning av kundportföljer med
betydande effektiviseringsvinst.

I slutet av oktober meddelade vår balansansvarig
Centrica att deras ansvar för vår konsumtion och
produktion kommer att upphöra eftersom de har
tagit ett strategiskt beslut om att inte erbjuda
tjänsten i Sverige längre.
En överenskommelse om förlängning till 31 mars
2022 är gjord och upphandling av ny balansansvarig
är påbörjad.
Försäljningen av solcellspaket har varit positiv och
totalt har det tecknats avtal med 74 privatkunder
och ett företag under året. För Karlskrona Solpark
blev etapp 3 och 4 slutsålda i början av året. Det
möjliggjorde ett samordnat byggprojekt och
etapperna togs i drift i september. En ny miljöprodukt, termografering, har tagits fram och är ett
resultat av ett genomfört innovationsprojekt. Den
ska erbjudas intresserade kunder för att upptäcka
energiförluster i sin fastighet och är ett led i att
erbjuda fler mervärdestjänster inom energi- och
miljöområdet. Avslutningen på året blev resultatmässigt besvärlig med periodvis mycket kallare
väder än normalt i kombination med marknadspriser
på en historisk hög nivå. Eftersom kundernas förbrukning blev högre än prognosticerat påverkades
inköpskostnaderna och resultatet i december blev
negativt. Med högt marknadspris på el under en stor
del av året blev omsättningen 308,8 mkr vilket var
väsentligt högre än föregående år. Resultatet slutade
på 0,2 mkr vilket var i nivå med föregående år.
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Covid-19 har inte påverkat verksamheten i någon
nämnvärd omfattning.

Riskfaktorer
Bolaget arbetar med utgångspunkt från den av
styrelsen fastställda riskpolicyn som omvärderas
varje år. Riskpolicyn reglerar öppna positioner inom
elhandeln för att minimera riskerna. Veckovis uppföljning görs för att säkerställa att riskpolicyn följs.
Det finns marknadsrisk, samt konkurrens från både
stora och små aktörer. För att hantera detta sker en
kontinuerlig bevakning av utvecklingen samtidigt
som produktutbudet anpassas efter vad marknaden
efterfrågar. De senaste åren har det skett en tydlig
förändring med pressade marginaler.
Utställda offerter har korta svarstider, dels för att
kunna erbjuda fördelaktiga priser till kunden, samt
för att minimera riskerna om större prisförändringar.
Det uppkommer risker när bolaget säljer fastprisavtal med rörlig förbrukning till kunderna. Handel
sker med elterminer och prisberäkningar utgår utifrån kundernas förbrukningsprofiler och historik.
Bolaget har ständig bevakning av marknaden och
handlar för att säkerställa bästa möjliga resultat för
kunder och bolaget. Bolaget har köpt in hela sitt
FLERÅRSÖVERSIKT, KSEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Medelantalet anställda

behov av elcertifikat och annullerat dessa enligt
lagstiftningen. Bolaget erbjuder även kunderna
ursprungsgarantier från förnybara källor och dessa
har annullerats enligt behov och lagstiftning.

Resultat och ställning
Årets resultat blev 0,2 mkr (0,2 mkr). Kvarkraftsredovisningen har en eftersläpning på 3 månader.

Framtida utveckling
De senaste åren har elhandelsverksamheten påverkats av en allt hårdare konkurrens på marknaden.
Dessutom har den ökande andelen av förnybar
elproduktion påverkat förutsättningarna eftersom
det blir mer väderkänsligt vilket skapar volatila
marknadspriser. Inriktningen har delvis ändrats och
prioritering av kunder och marknadsområden ligger
till grund för försäljningsinsatserna. Målsättningen
kvarstår att ha en mycket stark position på den
lokala marknaden genom goda relationer och lokal
närvaro. Företaget är certifierad enligt branschorganisationens Schysst Elhandel vilket ställer krav
på vårt agerande och ger kunderna en trygghet i
sitt val av elleverantör.

2021

2020

2019

2018

2017

308 776

224 974

244 407

247 587

293 017

233

191

2 241

-738

1 521

110 160

30 748

42 669

56 557

66 162

4,1

14,0

10,3

7,8

6,7

0,2

0,7

-1,7

-1,3

2,3

35,5

33,3

29,8

27,1

32,2

Affärs- och produktutveckling kommer att vara nödvändig de närmaste åren för att vara konkurrenskraftig. Energilösningar, produkter med fokus på
omställningen till förnybar elproduktion, lagring
och elektrifiering kommer att vara prioriterat för
verksamheten.
Elektrifieringen är en viktig förutsättning för att
klara omställningen till en mer hållbar framtid. Eftersom det påverkar alla samhällsområden blir det
mycket viktigt att samarbeta gränsöverskridanden
med offentliga verksamheter och företag för att ge
både kunderna och samhället rätt möjligheter.

Forskning och utveckling
Bolaget har inte haft några kostnader för forskning
och utveckling under året.

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande
medel:
Balanserad förlust
-481 069 kr
Årets resultat
180 753 kr
Summa
-300 316 kr
Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att
förlusten disponeras enligt följande:
I ny räkning balanseras
-300 316 kr

Se not 18 för nyckeltalsdefinitioner.

4
ÅR SS R EDOV IS N IN G 2021 • AFFÄR SV ER KEN EN ERG I I KAR LSKRO NA A B

Årets siffror
RESULTATRÄKNING, KSEK

Not

Nettoomsättning

1

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

2,3
4,5,6,7

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella investeringar

8
9

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag
Skatt

10

ÅRETS RESULTAT
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2021

2020

308 776

224 974

-272 815
-16 301
-19 398
-15
-308 529

-190 740
-15 377
-18 579
-87
-224 783

247

191

2
-16
-14

12
-12
0

233

191

0
0
-52

0
-208
-3

181

-20

BALANSRÄKNING, KSEK
TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

0
0

0
0

398
0
13 812
93 191
107 401

0
0
744
23 529
24 273

2 759

6 475

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

110 160

30 748

SUMMA TILLGÅNGAR

110 160

30 748

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

11
12

Kassa och bank

13
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FORTSÄTTNING, BALANSRÄKNING, KSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

14

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

15

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

16
17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2021-12-31

2020-12-31

4 000
800
4 800

4 000
800
4 800

-481
181
-300

-461
-20
-481

4 500

4 319

0

367

0
81 776
0
1 611
22 273
105 660

14 012
5 623
25
1 765
4 637
26 062

110 160

30 748

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KSEK

Ingående balans 1 januari 2020
Årets förlust till balanserat resultat
Årets resultat
Utgående balans 31 december 2020

Ingående balans 1 januari 2021
Årets förlust till balanserat resultat
Årets resultat
Utgående balans 31 december 2021

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

4 000
4 000

800
800

-395
-66
-461

-66
66
-20
-20

4 339
0
-20
4 319

Aktiekapital

Bundna reserver

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

4 000
4 000

800
800

-461
-20
-481

-20
20
181
181

4 319
0
181
4 500
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KASSAFLÖDESANALYS, KSEK

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera
Delsumma
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)Minskning(+) av varulager
Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Ökning(-)/minskning(+) långa fordringar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering skuld
Återbetalda aktieägartillskott
Erhållet koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet med mera
Förändring övriga avsättningar
Summa
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2021

2020

233
-367
-134
-52
-186

191
367
558
-3
555

0
-83 128
79 598
-3 530

0
-4 062
-12 268
-16 330

0

0

0
0
0
0
0
0
-3 716
6 475
2 759

0
0
0
0
-208
-208
-15 983
22 458
6 475

-367
-367

367
367

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

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är
oförändrade jämfört med föregående år. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna
som använts vid upprättande av de finansiella
rapporterna sammanfattas nedan.

Värderingsprinciper mer mera
Intäktsredovisning
Intäkterna omfattar försäljningsintäkter från elhandel. Försäljningen intäktsredovisas vid leverans till
kund i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning
redovisas netto efter moms och övriga skatter.
Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska
Kraftnät genom egen produktion redovisas i den
månad som produktion sker. Elcertifikat redovisas
såsom en omsättningstillgång och värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden.
Leasing
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl
finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

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 anställning (pensioner). Redovisning
sker i takt med intjänandet. Företaget har endast
avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad
under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen.
Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag
redovisas som bokslutsdispositioner.
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 balansräkningen inkluderar
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten
redovisas i balansräkningen när bolaget blir part
i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
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
Soliditet
Eget kapital med tillägg för 79,4 procent av obeskattade 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 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 händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden.
Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda
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respektive skattemässiga värden för tillgångar och
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om
de kan betalasmed 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 underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida
skattemässiga 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 marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader
från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade
medel redovisas i investeringsverksamheten.
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NOT 1 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG, %

2021

2020

Interna försäljningar
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

11
8

12
9

Interna inköp
Koncernbolagen
Karlskrona kommun

5
0

7
0

2021

2020

235

255

2021

2020

0
0

45
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

Leasingavgift bilar
Framtida leasingavgifter

Betalas inom 1 år
Betalas inom 1–5 år

NOT 4 MEDELTALET ANSTÄLLDA

2021
Antal anställda

2021
Varav män

2020
Antal anställda

2020
Varav män

35,5

37%

33,3

33%
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NOT 5 KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelse
Företagets ledning

NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Totalt moderbolag
varav styrelse och VD

2021
Kvinnor

2021
Män

2020
Kvinnor

2020
Män

0
1

3
1

0
1

3
0

2021
Löner och andra
ersättningar

2021
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader

2020
Löner och andra
ersättningar

2020
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader

13 820
183

5 795 (1 249)
0

13 545
183

5 115 (1 194)
0

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

NOT 8 RÄNTEINTÄKTER

Ränteintäkt kortfristiga fordringar
Orealiserad valutakursdifferens
Summa ränteintäkter

NOT 9 RÄNTEKOSTNADER

Dröjsmålsränta, kostnad
Räntekostnad kortfristiga skulder
Orealiserad valutakursdifferens
Summa räntekostnader
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2021

2020

1
1
2

2
10
12

2021

2020

-8
0
-8
-16

-9
0
-3
-12

NOT 10 SKATT
Minustecken innebär en skatteintäkt.

2021

2020

52
0
52

3
0
3

Avstämning effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (21,4%)

233
48

-17
-4

Skatteffekt av:
Ej avdragsgill kostnad
Ej skattepliktig intäkt
Ränteavdragsbegränsning
Skattemässigt resultat

23
0
0
256

18
-2
6
5

52
22,3%

3
-17,6%

2021

2020

0
0

0
0

2021

2020

89 864
3 260
67
93 191

23 380
108
41
23 529

Inkomstskatt
Uppskjuten skatt obeskattade reserver
Summa

Redovisad skatt
Effektiv skattesats

NOT 11 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
Affärsverken Karlskrona AB (moderföretag)
Totalt Karlskrona kommun

NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna intäkter
Upplupna intäkter, råkraft, elcertifikat och övrig rättigheter
Förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkt
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NOT 13 KASSA OCH BANK

Bankmedel
Summa kassa och bank

2021

2020

2 759
2 759

6 475
6 475

Av ovanstående bankmedel utgör 1 419 (4 451) ett underkonto till Karlskrona kommuns koncernkonto

NOT 14 SPECIFIKATION AV AKTIER

A-aktier

Antal

Andel av kapital

Andel av Röster

Belopp

400

100%

100%

4 000

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

NOT 15 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avser avsättning för retroaktiva löner
Totalt

NOT 16 ÖVRIGA SKULDER

Mervärdesskatt
Arbetsgivaravgift och källskatt
Riskpremie
Karlskrona solpark anmälningsavgift
Övrigt
Summa
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2021

2020

0
0

367
367

2021

2020

0
694
0
1 000
-83
1 611

151
614
0
1 000
0
1 765

NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

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

NOT 18 VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserad förlust
-481069 kr
Årets resultat, förlust
180 753 kr
Summa
-300 316 kr
Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att förlusten disponeras enligt följande:
I ny räkning balanseras
-300 316 kr

NOT 19 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Tilldelningsbeslut i upphandlingen av ny balansansvarig skickades ut i januari med information att valet blev Bixia.
Bytet är planerat till 2022-03-01. Covid-19 har inte påverkat verksamheten i någon nämnvärd omfattning.
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2021

2020

-107
965
269
655
20 491
0
22 273

-93
927
262
3 076
465
0
4 637

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Affårsverken Energi
i Karlskrona AB, org. nr 556086-1618.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Affärsverken Energi i Karlskrona AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Affärsverken Energi i Karlskrona ABs finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
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 Affärsverken Energi 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 och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
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 bedömningen 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 int 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

upptäcka 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 årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, 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 utgöra 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, 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 granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
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och verkställande direktörens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
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 osäkerhetsfaktor 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 uttalandet
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 årsredovisning1en
återger de underliggande transaktionerna 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 betyclande 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 verkställande
direktörens förvaltning för Affärsverken Energi
i Karlskrona AB för år 2021 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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 Energi 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, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

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 betryg,gande 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.
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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 aktiebolagslagen.
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 förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av r
äkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 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
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslagIet är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlskrona den 4 april 2022.
KPMG AB

Niclas Bremström
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2021
Lekmannarevisorernas granskning av Affärsverken Energi i Karlskrona AB.
Org. Nr 556086-1618.
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen 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 på 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 4 april 2022
Av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun utsedda lekmannarevisorer

Hanna Ekblad

Lesley Appelgren
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