Årsredovisning 2021
Affärsverken Karlskrona AB

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 2021
Ägarförhållanden
Affärsverken Karlskrona AB är ett helägt dotter
bolag till AB Karlskrona Moderbolag, organisations
nummer 5562919877, med säte i Karlskrona,
som är ett helägt kommunalt bolag och utgör
koncernmoder i Karlskrona kommun.

Information om verksamheten
Affärsverken Karlskrona AB arbetar huvudsakligen
inom fyra verksamhetsområden; Värme, Renhållning,
Skärgårdstrafik och Stadsnät. Därutöver finns en
egen resultatenhet för interna entreprenadarbeten
och kundarbeten. Inom bolaget finns även en ge
mensam central funktion, som innehåller ledning,
ekonomi, marknad och försäljning, hållbarhet och
innovation, produktutveckling samt, IT och HR.
Bolaget äger dotterbolagen Affärsverken Energi
AB och Affärsverken Elnät AB.

Affärsområde Energi – Värme
Produktion av fjärrvärme bedrivs i huvudsak i tre
produktionsanläggningar; Kraftvärmeverket Mältan,
Värmeverket Västerudd och Värmeverket Gullberna.
Närvärmeanläggningar finns i Nättraby, Jämjö och
på Sturkö. Fjärrkyla produceras och distribueras
inom Gräsviksområdet.

Affärsområde Cirkulär
Affärsområdet arbetar på marknaden som entre
prenör och bedriver cirkulär affärsverksamhet på

anläggningen på Mältan, så som insamling av åter
vinningsmaterial, omhändertagande av industrins
avfallsmängder, behandling av återvinningsmaterial
och containeruthyrning. Utöver det bedrivs ett
uppdrag omfattande huvudmannaskapet för
hushållshämtningen i Karlskrona. Uppdraget sär
redovisas och omfattar insamling och omhänder
tagandet av hushållsavfallet i Karlskrona.

Affärsområde Skärgårdstrafik
Affärsområdet bedriver en omfattande turist och
beställningstrafik med egna båtar samt en hyrd båt
från Karlskrona kommun. Inom området är man
dessutom entreprenör åt Region Blekinge avseende
reguljärtrafiken.

MODERBOLAGET, KSEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

Affärsområde Kommunikation – Stadsnät
Affärsområdet bygger och driver ett öppet bred
bandsnät i huvudsak inom Karlskrona kommun.
Kunderna väljer vilka tjänster man önskar köpa
direkt av tjänsteleverantörer i en tjänstevalsportal.
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. Inom området är man även
kommunikationsoperatör åt Torsås, Karlshamn och
Ronneby.

Resultat och ställning
Årets resultat, efter avskrivningar och räntor, upp
gick till 98,2 mkr vilket var betydligt högre än före
gående år. Bolagets åtagande i garantier för dotter
bolaget Affärsverken Energi AB uppgår till 23,5 mkr.

2021

2020

2019

2018

2017

620 365

532 572

555 553

526 175

460 024

69 402

29 662

38 847

36 398

28 268

2 485 438

2 275 649

2 139 938

2 148 787

2 092 846

21,6

20,9

20,7

19,5

18,9

Avkastning på totalt kapital %

3,7

2,3

2,9

2,9

2,8

Avkastning på eget kapital %

12,9

6,2

8,8

8,7

7,1

221,1

225,8

220,8

196,8

168,3

Medelantal anställda

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna Råd, BFNAR 2012:1 Se not 30 för nyckeltalsdefinitioner.
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KONCERNEN, KSEK
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2021

2020

2019

2018

2017

967 529

818 900

837 690

827 129

806 318

98 164

58 419

65 096

58 089

54 196

2 542 696

2 327 485

2 180 198

2 186 220

2 144 941

21,1

20,6

20,4

19,2

18,5

Avkastning på totalt kapital %

4,7

3,5

4,1

3,8

3,9

Avkastning på eget kapital %

18,3

12,2

14,6

13,9

13,7

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Affärsområde Energi – Värme
Energiförsäljningen för fjärrvärme blev för hela
året 273,3 GWh (228,9 GWh). Det var väsentligt
mer än föregående år beroende på en periodvis
kallare inledning av året än normalt, samt en mycket
kall avslutning. Elpriset har varit på en mycket hög
nivå och elproduktionen i kraftvärmeverket har
kunnat köras som planerat. För både fjärrvärmen
och elproduktionen blev intäkterna betydligt högre
än föregående år. Bränslekostnaderna har under
de kallare perioderna påverkats av att toppalasten
måste hanteras med bioolja som har haft en kraftigt
stigande prisutveckling under hela året. Fjärrvärme
produktionen har fungerat utan störningar förutom
ett fel på traversen på Västerudd, vilket gjorde att
man fick stänga ner pannan i ett dygn. Bränsle
lagret som helhet var betydligt lägre i slutet av
mars än föregående år och i april påbörjade man
planenligt inköpen inför nästa säsong. Ett större
inköp av bark gjordes under sommaren och för att
undvika energi och substansförlust täcktes barken
med ensilageplast eftersom användningen kommer
först till vintersäsongen. Det är ett test som kommer
att utvärderas under 2022.

Starten av kraftvärmeverket efter sommaruppe
hållet blev i slutet av augusti. Det är något tidigare
än normalt vilket berodde på att Gullbernaanlägg
ningen behövde tas ur drift. Det milda vädret gjorde
att man var tvungen att tillfälligt stoppa produktionen
för återstart några dygn senare. Ombyggnaden av
närvärmeanläggningen i Jämjö från pellets till flis
påverkades av leveransproblem från Österrike
beroende på pandemin. Efter en del förändringar
i projektet beträffande bland annat styrsystemet
genomfördes driftstarten i mitten av april. En av de
större underhållsåtgärderna under året var att byta
ut hela bränslematningen på Gullberna värmeverk,
beroende på att den befintliga var uttjänt. Byggna
tionen genomfördes med start i september och
togs i drift i november utan störningar. För att för
bättra säkerheten inom arbetsmiljön har det även
installerats en gångbrygga i flishallen på Gullberna.
På Kraftvärmeverket har man under sommaren
fullföljt bytet av kompressorer som påbörjades
året innan. Orsaken var behov av högre kapacitet
och innebar byte av elkablar från ställverket. Arbetet
med stamledningen till Nättraby har pågått under
året. För en del av sträckan har det varit diskussion
om ledningsrätten över privat mark, vilket har krävt
4
ÅR SS R EDOV IS N IN G 2021 • AFFÄR SV ER KEN KAR LS KRO NA A B

handläggning av Lantmäteriet. Projektet har för
senats och sluttiden är nu framflyttad till efter
sommaren 2022. Av de totalt 6 000 meter som
ska förläggas var vid årsskiftet 3 650 meter klart.
Fjärrvärmeanslutning av villor har under året
genomförts på Bergåsa, Långö och Mariedal.
Padelhallen i Nättraby, en industrifastighet på
Tennvägen och NKT:s värmebehandlingshallar
har också anslutits.
Utsläppsrätter har sålts under året för 8 mkr.
Affärsområdets omsättning blev 251,5 mkr
(201,1 mkr) och resultatet 44,7 mkr (13,1 mkr) vilket
är väsentligt bättre än föregående år, beroende på
stor leveransvolym och höga marknadspriser på el.
Affärsområde Cirkulär
Inflödet av massor till anläggningen på Mältan
slutade på ungefär samma nivå som föregående år.
Massorna kom från flera samtidigt pågående bygg
projekt inom kommunen, såsom nya padelhallen
vid Beijer, utbyggnaden på Pottholmen samt inne på
Marinbasen. Ersättningen för återvinningsmaterial
har ökat om man jämför med de senaste åren.
Exempelvis har marknadspriset på wellpapp och
skrot varit på en högre nivå och med goda möjlig
heter till avsättning.
På anläggningen håller man på att iordningställa en
ny yta för lagring av färgat returträ som beräknas
bli klar nästa år. Ett projekt för att byta utrustningen
som samlar in och tar hand om deponigasen på
anläggningen är startat. Under året har arbetet
med gasledningarna och brunnarna i deponin är
påbörjats. Reglerstationen är upphandlad och på
plats och i slutet av året påbörjades upphandlingen

av fackelstationen. Projektet har fått bidrag med
40 procent från Klimatklivet och ska vara klart
hösten 2022.

liggande förslaget är satt till februari 2022 och
därefter kommer förutsättningar att finnas för att
påbörja uppbyggnaden av ett insamlingssystem.

För att ytterligare förstärka Mältans arbete med
omhändertagande av avfall har det tidigare tagits
beslut om inköp av en ångkompressionsindunstare.
Det är en anläggning för att ta hand om förorenat
vatten i syfte att rena och separera ut den miljöfar
liga restprodukten. Det kräver en tillståndsändring
för anläggningen och arbetet med det har pågått
under året. Samrådsprocessen är klar och miljö
konsekvensbeskrivningen samt tekniska beskriv
ningen är inlämnad till Mark och miljödomstolen
i Växjö för beslut.

Tre nya renhållningsfordon för insamling har leve
rerats under året för utbyte av äldre fordon enligt
plan. En ny materialhanterare till anläggningen har
köpts in samt utbyte av de två långfärdsbilarna för
transport av brännbart avfall till Malmö.

En alternativ lösning till miljörum för flerfamiljs
fastigheter testas inne i centrala Karlskrona och
har placerats vid Brinova arena. Produkten kallas
”Wave” och är bottentömmande behållare som töms
med kranbil. Testet ska utvärderas tillsammans
med fastighetsägaren i början av 2022. En ny typ
av sidolastande bil samt tvåfackskärl har testats av
kunderna på Trummenäs. Betyget var mycket gott
och är ett led i att utvärdera vad som fungerar bra
för kunden kopplat till framtidens förpackningsin
samling. Eftersom det är stora investeringar är det
viktigt med fakta för att det ska vara hållbart både
miljömässigt och ekonomiskt. Regeringens utred
ning föreslår att kommunerna ska ta över ansvaret
för insamlingen av förpackningar från hushåll, men
att det ekonomiska ansvaret ska ligga kvar hos
producenterna. Beslut har sedan tidigare tagits att
förpackningar ska samlas in fastighetsnära och för
närvarande är beskedet att ett insamlingssystem
ska vara på plats senast 2026. Remisstiden för det

I årsbokslutet har en avsättning av medel för slut
täckning och efterbevarandetiden för deponin
gjorts med 2,1 mkr eftersom det är mer yta som
tagits i bruk under 2021.
Omsättningen för Renhållningen blev 127,7 mkr
(124,6 mkr) och resultatet blev 7,2 mkr (13,7 mkr)
vilket var lägre än föregående år.
Affärsområde Kommunikation – Stadsnät
Projektet för bredbandsutbyggnad i hela kommunen
har fortsatt under året. Utbyggnadstakten har varit
hög och alla tre upphandlade entreprenörer har
haft flera byggområden igång samtidigt. I början av
året påverkades projektet av pandemin med hög
sjukfrånvaro hos entreprenörerna, men också av
att kunderna blev mer restriktiva med hembesök
i samband med villaanslutningar. Bidragsområdena
upphandlades och påbörjades i slutet av året med
längre schakter och färre fastigheter. Hela projektet
beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2022 och då
ska även det beslutade projektet att koppla upp
skärgården vara klart. Intresset är fortsatt mycket
stort för att fiberansluta sin fastighet och antalet
anslutna i respektive område är högre än beräknat.
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I tätorten har det tecknats avtal om fiberanslutning
av flerfamiljsfastigheter som omfattar totalt 650
lägenheter under året. Dessutom är det anslutet
70 företag. Att öka aktiveringsgraden är av hög
prioritet, då det är nödvändigt för att möta de
högre kapitalkostnader som kommer när investe
ringstakten är hög för utbyggnaden av nätet. I april
genomfördes en riktad kampanj till anslutna fler
familjshus på Trossö. Utskicket till 3 700 lägen
hetsinnehavare följdes upp med telefonkontakt,
där man informerade om möjligheterna att få
kapacitet upp till 10 000 Mbit/s.
Ett nytt avtal med Karlskrona kommun avseende
kommunikationstjänster är tecknat. Avtalet inne
bär leverans av accesstjänster via fiber, men även
andra tjänster såsom wifi, tv, IoT, trygghetstjänster
samt rådgivning ingår i avtalet. Avtalet är på 10 år
och är betydande för fortsatt gemensam utveck
ling och samarbete.
Region Blekinge har under året genomfört en upp
handling av kommunikation och affären gick till en
annan aktör. Eftersom det var en befintlig kund
innebar det ett visst intäktsbortfall, men kompen
seras av möjligheten att istället hyra ut fiber till den
som vann upphandlingen.
Under hösten tecknades de första avtalen med två
bostadsrättsföreningar för att koppla upp sina
fastigheter med IoT. Det omfattar totalt cirka 160
sensorer som har till syfte att mäta läckage under
diskbänk och i inbyggda vattenklosetter.
Omsättningen för affärsområdet blev 146,7 mkr
(124,1 mkr). Resultatet för helåret slutade på 15,8
mkr (11,8 mkr) vilket var bättre än föregående år.

Affärsområde Skärgårdstrafiken
Totalt antal resande för året blev 102 837, vilket är
betydlig fler än föregående år, då antalet slutade på
84 516 resande. Ökningen beror till stor del på lätt
naderna av restriktionerna i mitten på juli, vilket
innebar att andra halvan av säsongen blev mycket
positiv. Det innebar även att en del charter kunde
genomföras från mitten av augusti och under
september.
Trafiken påverkades i början av året av kallt väder
och is. Det innebar att året runttrafiken till Sturkö,
Hasslö och östra skärgården ställdes in under några
veckor i februari och mars. Under våren utökades
trafiken till östra skärgården med extra turer på
fredagar och söndagar beroende på covid19 som
har begränsat passagerarkapaciteten per tur.
I april drabbades Flaggskär av en grundkänning vid
Törneskärs flack på linjen mellan Sturkö och Trossö.
Det uppstod ingen vatteninträngning och manöver
förmågan var god, vilket gjorde att man för egen
maskin kunde ta sig till varvet. På plats konstaterade
man bland annat skador på propellrar, axel och
stödbock, vilket medförde en lång reparationstid
beroende på leverans av reservdelar. En reservbåt
hyrdes in för att klara linjetrafiken och Flaggskär
togs åter i drift i början av augusti. Reparationen
har hanterats som ett försäkringsärende.
Efterhand som restriktionerna har lättats upp har
också resandet ökat under sommaren. Situationen
har ändå hanterats med försiktighet och information
om det egna ansvaret för de resande att hålla av
stånd har fortsatt under hela säsongen. Det nya
guidesystemet för rundturstrafiken har haft en
del driftstörningar under sommaren och en

åtgärdsplan håller på att tas fram inför nästa år. Ett
digitalt system är infört för hantering av skepps
dagböcker, bemanningslistor, underhåll och certifikat.
Detta för att effektivisera och minska manuell
hantering, men också för att säkra upp att rutinerna
följs. Systemet togs i drift inför sommarsäsongen.
Upphandlingen av varvstjänster blev klar i mars
och avtal har tecknats med Hasslövarvet. Tilldel
ningsbeslut för upphandlingen av skärgårdstrafik
i Ronneby meddelades i mitten av mars. Affärs
verken har därmed avtal till och med 2023 samt
option på ytterligare 1+1 år. Det innebär att båten
Astrid ska trafikera Ronnebyån samt ut till tre av
öarna i skärgården utanför Ronneby.
Inför säsongen gjordes en ombyggnad av fastig
heten på Fisktorget för effektivare kundhantering
och bättre arbetsmiljö för personalen.
Sjövärdighetsbesiktningar har genomförts av
Gåsefjärden, Axel och Annaskär, vilket innebär att
även dessa båtar nu har evighetscertifikat. Därmed
har verksamheten eget besiktningsansvar och det
kommer enbart att ske 5årig bottenbesiktning av
myndigheten framöver. En större besiktning av
säkerhetsorganisationen genomfördes i början av
april utan anmärkning. Transportstyrelsen utförde
den på plats och den är återkommande vart femte år.
En komplettering med mörkläggningsgardiner samt
nya stolar är gjord på Ljungskär i syfte att förbättra
möjligheterna att hyra ut den som konferensbåt.
Verksamheten deltog i september i en större
sjöräddningsövning där samordning övades
tillsammans med bland annat Kustbevakningen,
Sjöräddningssällskapet och Polisen.
6
ÅR SS R EDOV IS N IN G 2021 • AFFÄR SV ER KEN KAR LS KRO NA A B

I slutet av året upphandlades en öppen rundtursbåt
för trafik runt Trossö. Den ska byggas om till eldrift
under vintern och tas i drift inför säsongen 2022.
Årets resultat har påverkats av pandemin och
slutade på 0,6 mkr (7,3 mkr). Omsättningen blev
22,0 mkr (21,3 mkr).
Dotterbolaget Affärsverken Energi AB
Försäljningen för året blev 417,3 GWh (411,1 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 gjorde att vi på grund av risken
beslutade att ta bort möjligheten för kunderna 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 el
område 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 alltfler kunder väljer ”Bra miljöval”.
Elhandel fortsätter arbetet med att effektivisera
rutiner och arbetssätt. Införandet av ett nytt system
stöd 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 upp
handling 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 miljö
produkt, 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 resultat
mässigt besvärlig med periodvis mycket kallare
väder än normalt i kombination med marknads
priser på en historisk hög nivå. Eftersom kundernas
förbrukning blev högre än prognosticerat påver
kades inköpskostnaderna och resultatet i december
blev negativt.
Med högt marknadspris på el under en stor del av
året blev omsättningen 308,8 mkr (225,0 mkr)
vilket var väsentligt högre än föregående år. Resul
tatet slutade på 0,2 mkr (0,2 mkr) vilket var i nivå
med föregående år.
Dotterbolaget Affärsverken Elnät AB
Elleveransen för året blev 362,4 GWh (348,5 GWh)
vilket var betydligt mer än föregående år. Leveransen
har fungerat bra förutom ett avbrott i den centrala
nätstationen på Trossö, vilket påverkade ungefär halva
nätet och ett stort antal kunder under 20 minuter.
Orsaken var en felaktig åtgärd av en underleverantör
i samband med en kontroll av stationen. Bytet av
mätare inför att de nya mätarföreskrifterna träder
i kraft år 2025 har gått bättre än planerat. Under
året passerade man 10 000 stycken klara mätar
byten av totalt 19 500 stycken mätare vilket inne
bär att man är ett år före tidplan.

etableras genom hela elnätet. Detta för att fram
tidsäkra hanteringen av den ökande elektrifieringen
och mikroproduktionen framöver.
Kabelprojekt har också genomförts inne på Trossö
och på Pantarholmen där det har varit höga krav på
återställning och därmed delvis högre kostnader än
beräknat. En ny nätstation har byggts vid Dynapac
med på grund av att de ska hyra ut lokaler till NKT.
Även vid solparken har det byggts en ny station
med anledning av driftsättningen av etapp 3 och 4
vilket blev i början av september.
Upphandlingen av utrustningen för så kallade
smart elnät är klar, vilket innebär att man med
teknikens hjälp ska kunna övervaka och samla in
information i realtid. Med hjälp av informationen
kommer man också att kunna se trender, vilket blir
underlag för kommande investerings och under
hållsplaner. Det blir Techinova som ska leverera
tekniken och installationen kommer att ske med
egen personal under år 2022 och 2023.

De nya kraven innebär bland annat att man måste
klara kvartsmätning samt att det ska finnas ett
kommunikationsgränssnitt för kunden i mätaren.
Ett antal ställverksbyten har enligt plan bytts ut på
grund av åldersskäl.

En upphandling av två shuntreaktorer är klar.
Placeringen blir vid Intaget och inne på Trossö
under första halvan av 2022. Syftet med dessa är
förbättra den reaktiva effektbalansen, vilket kommer
att ge lägre kostnader mot överliggande nät men även
bättre kapacitetsutnyttjande av nätet. Installationen
av den nya tändningsautomatiken för gatubelys
ningen blev klar under året. Det innebär att ny PLC
utrustning (programmerbart styrsystem) installeras
för central styrning av tändning och släckning.

Det stora kabelprojektet mellan Annebo och Laller
stedt slutfördes under hösten. Projektet är en del
av ett nytt stamnät som de närmaste åren ska

Förfrågningarna på billaddningsstationer ökar och
nätet kommer att förstärkas där behovet uppstår.
Under året har en utredning genomförts beträffande

7
ÅR SS R EDOV IS N IN G 2021 • AFFÄR SV ER KEN KAR LS KRO NA A B

fördelningsstationen i Annebo. Orsaken är att tekni
ken från år 2001 sedan länge avvecklad av leveran
tören och tillgången till reservdelar och kompetens
begränsad. Därför har anläggningen omvärderats och
en nedskrivning har gjorts i årsbokslutet med 1,6 mkr.
Intäktsramarna från Energimarknadsinspektionen
för perioden 2020–2023 överklagades av Affärs
verken, tillsammans med 120 andra elnätsföretag.
I början av mars meddelade Förvaltningsrätten i
Linköping domar som gav företagen rätt och menar
att bestämmelserna strider mot ellagen och tredje
elmarknadsdirektivet. Förvaltningsrätten återför
visar därför målet till Energimarknadsinspektionen
för beräkning och fastställande av nya intäktsramar
för tillsynsperioden. Energimarknadsinspektionen
har därefter överklagat domarna vilket gör att det
definitiva utslaget i processen dröjer. Ett riksdags
beslut har fattats om hanteringen av det outnyttjade
utrymmet för perioden 2012–2015. Beslutet är att
det ska kunna användas för investeringar i elnätet
under perioden 2021–2027. Affärsverken har
ansökt om att få använda utrymmet och inväntar
besked från Energimarknadsinspektionen om stor
leken på beloppet. En justering av elnätspriserna
gjordes från och med 1 oktober med mer fokus på
den rörliga avgiften och effektavgiften. Samtidigt
sänktes den fasta avgiften för de flesta kunderna.
Detta för att fortsätta att anpassningen av elnätet
för de utmaningar energiomställningen innebär.
I december informerades kunderna om en pris
justering inför 2022, som var en direkt konsekvens
av att Eon höjer regionnätspriserna med 22 procent
samt att kostnaderna för nätförlusterna ökar kraftigt
beroende på det höga marknadspriset på el. Juste
ringen är beräknad för att ge kostnadstäckning.

Omsättningen för helåret blev 144,5 mkr (142,0 mkr).
Resultatet för dotterbolaget blev 28,5 mkr (28,6 mkr)
vilket var i nivå med föregående år.
Koncernövergripande
Covid19 har även under 2021 påverkat med an
passning av verksamheten i linje med myndighet
ernas rekommendationer. Det innebar en successiv
återgång till arbetsplatsen under hösten för de
som arbetat hemifrån. Även återinförande av fysiska
möten och utbildningar. Dock med kvarstående råd
om riskbedömning och försiktighet särskilt om
kritiska kompetenser deltar samtidigt. Efterhand
som läget försämrades i slutet av året förstärktes
återigen reglerna och hemarbete återinfördes.
Totalt sätt har den ekonomiska påverkan varit
begränsad förutom för Skärgårdstrafiken som
drabbats av mindre resande och charter.
För Karlskrona Solpark blev produktionen under
året 1 239 MWh (1 180 MWh). Intresset för att vara
med i denna andelsägda miljöinsats har ökat under
året och möjligheten att kunna expandera med
ytterligare etapper de kommande åren är stor och
ligger i linje med hela energiomställningen.
Säkerhetsfrågorna har under året blivit viktigare,
inte minst beroende på att det ständigt uppstår
nya hot och risker. För att öka medvetenheten
bland medarbetarna har två obligatoriska nano
utbildningar genomförts – Introduktion till digital
säkerhet och integritetsskydd och Säkerhetsskydd
för chefer och medarbetare.
Utöver det har phishingtester gjorts för att stämma
av hur medarbetarna agerar på okända länkar i epost.
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Utfallet har varit mycket bra och skapar intresse
för egenansvaret inom för säkerhet.
Den gemensamma entreprenadorganisationen har
under de senaste åren förbättrat beställningsrutiner
och arbetssätt. Större projekt i kombination med
löpande externa kundarbeten har genomförts med
mycket bra resultat. Bland annat har man varit
ansvarig för projektet med bredbandsutbyggnad
i hela kommunen som planenligt har pågått under
året med upphandling, genomförande och slut
besiktning av flera byggområden.
Under året har två revisioner genomförts baserat
på certifieringarna för kvalitet (ISO 9001), miljö
(ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001) som visade
att verksamheten uppfyller kraven väl. Arbetet
med att förstärka rutinerna för inköp och upphand
lingar har fortsatt under året. Antalet genomförda
upphandlingar är väsentligt högre än tidigare år och
medvetenheten och kunskapen i organisationen
om kraven är nu väl förankrad.
En ny affärsplan blev klar i början av året. Målet var
att ha en affärsplan på en mer övergripande nivå
som är bättre anpassad för den snabba omvärlds
förändring som sker. Den har sedan att kompletteras
med verksamhetsplaner för respektive område med
mer specifika mål och planer som ska uppdateras
årligen.
Det övergripande långsiktiga målet är en hållbar
och affärsmässig utveckling i kombination med
framtidssäker infrastruktur som ska klara den allt
högre förändringstakten i samhället.

I samband med en egenkontroll konstaterades att
förutsättningarna förändrades i samband med att
elnätsbolagen tog över ansvaret för att fakturera
elskatt år 2018.
Eftersom Affärsverken i samband med driftstarten
av kraftvärmeverket fick beslut om egen redovis
ningsskyldighet blev inte anläggningarna i Eons
nätområde fakturerade med skatt. Den totalt ute
blivna skatten för elkonsumtionen är 1,8 mkr vilket
har reserverats i årsbokslutet och omprövning av
deklarationer är begärd via skrivelse till Skatteverket.
Årets omsättningar av lån har justerat ner den
genomsnittliga räntenivån ytterligare och ränte
utvecklingen de senaste åren har varit mycket
positiv. Detta trots att vi har valt lång räntebind
ningstid för samtliga omsättningar i syfte att säkra
den genomsnittliga räntan i låneportföljen i ett
längre perspektiv. Nyupplåning av 60 mkr har
gjorts under året som en konsekvens av den höga
investeringstakten. Likviditeten har varit något
sämre under året och en bedömning kommer att
göras under inledningen av 2022 om eventuellt
ytterligare lånebehov.

Miljöpåverkan
Miljöredovisning
Under 2021 har bolaget haft fyra tillståndspliktiga
och fjorton anmälningspliktiga verksamheter enligt
miljöbalken i drift. Ett tillstånd avser avfallsanlägg
ningen på Mältan, två andra avser produktionsan
läggningar för fjärrvärme och det fjärde kraftvär
meverket på Mältan. De anmälningspliktiga anlägg
ningarna är mindre närvärmecentraler/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 uppmätts till
sammantaget 58,3 ton (föregående år 43,6 ton).
Den största orsaken till skillnaden mot föregående
år är en betydligt större produktionsvolym under
2021 beroende på vädret. Produktionen vid samtliga
anläggningar är baserad på biobränslen och rent
returträ. Dessutom är samtliga oljepannor för
spetslasten konverterade till bioolja. Det innebär
att det inte finns några utsläpp av koldioxid från
förbränning av fossila bränslen för produktionen av
fjärrvärme och el. Bolaget skall därmed inte lämna
in några utsläppsrätter för år 2021.
Med en bred och omfattande verksamhet har bolaget
koldioxidutsläpp från personbilar, renhållningsfordon
och arbetsfordon på totalt 314 ton (256 ton).
Andelen personbilar i verksamheten som är el eller
hybridbilar har ökat de senaste åren och uppgår nu
till 84 procent. För båtarna blev koldioxidutsläppen
för året 861 ton (877 ton) vilket är något mindre än
föregående år. På Mältan sker en stor del av av
fallshanteringen i kommunen. De största miljö
frågorna avseende avfallsanläggningen är deponi
gas och lakvatten från deponi och lagringsytor. En
bedömning är gjord att det inte går att få ut depo
nigas med tillräcklig kvalitet för användning som
bränsle i en gaspanna. Gasen som kommer från
deponin omhändertas som tidigare miljöriktigt
genom att den samlas in, renas och facklas. Den
befintliga deponigasanläggningen ska bytas ut
under 2022. Arbetet har påbörjats under året med
att förbättra gasledningar och brunnar i deponin.
Därefter ska den nya regler och fackelstationen
installeras.
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Till anläggningen på Mältan har man under året tagit
emot 161 378 ton (166 791 ton) varav 3 350 ton
(5 189 ton) slutligen hamnat på deponin. Allt annat
material har mellanlagrats eller behandlats för att
kunna återvinnas på ett miljöriktigt sätt alternativt
användas som konstruktionsmaterial på anlägg
ningen. All el som Elhandel säljer till privatkunder
kommer från förnybara källor som sol, vind, vatten
och biobränsle sedan år 2010.
Hållbarhetsupplysningar
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Affärsverken
Karlskrona AB valt att upprätta den lagstadgade
hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen
avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överläm
nats till revisorn samtidigt som årsredovisningen.

Framtida utveckling
Moderbolaget
För fjärrvärme fortsätter det långsiktiga och mål
inriktade arbetet med att ansluta de kvarvarande
potentiella kunderna i närheten av befintligt stam
nät. Utbyggnaden av stamnätet till Nättraby inne
bär en mer koncentrerad försäljningsinsats de
närmaste åren för att ansluta alla potentiella fastig
heter. Den ökade värmeproduktionen i kraftvärme
verket innebär samtidigt mer elproduktion till
Karlskrona, vilket är positivt och ligger i linje med
samhällsomställningen.
Konkurrensen på marknaden är fortsatt stor, och
kunderna ser fjärrvärme som ett av flera alternativ.
Erbjudanden om olika lösningar med värmepumpar
är alternativ för kunden och för att möta den kon
kurrensen krävs ständig utveckling av både verk
samhet och produkten de kommande åren. Att
fortsätta arbetet med bränsleoptimering avseende

både inköp och bränslemixen blir viktigt för den
ekonomiska utvecklingen inom verksamheten. En
värdering av att enbart ha biobränsle som alternativ
ska göras de närmaste åren, eftersom beroendet
av tillgången och prisutvecklingen är stor.
Anläggningarna blir äldre och underhållsplanerna
kommer att prioriteras för att bibehålla en långsiktigt
säker drift. Ett led i detta är att identifiera kritiska
reservdelar och lagerhålla dessa i egna lokaler på
anläggningen.
Huvudmannaskapet för renhållningen möjliggör en
mer långsiktig strategi vad det gäller effektivisering
och optimering av verksamheten. På anläggningen
kommer materialhanteringen att utvecklas för att
skapa nya intäktsmöjligheter och samtidigt bidra
till den cirkulära ekonomin med återanvändning av
insamlat avfall och material. Ytor och lokaler för
återbruk kommer att skapas det närmaste året.
Regeringens utredning beträffande insamling av
förpackningsmaterial kommer att lägga grunden
för ett nytt fastighetsnära insamlingssystem.
Bredbandsutbyggnaden fortsätter med utbyggnad
i hela kommunen i syfte att ge alla hushåll och före
tag möjlighet att ansluta sig. Under 2022 beräknas
utbyggnaden vara klar och de sista etapperna blir
bidragsområden och skärgården. Därefter kommer
det att vara prioriterat att det sker förtätning av
nätet för att få så många som möjligt anslutna.
Ett viktigt försäljningsarbete de närmaste åren är
att säkerställa användningen av nätet när det är
anslutet till villan, lägenheten eller företaget. Det
ska ske genom att synliggöra tjänsteutbudet och ta

fram nya tjänster tillsammans med leverantörerna.
Utveckling av IoT (Internet of Things) och olika
samhällstjänster är fortsatt prioriterat.

volatila marknadspriser. Inriktningen har delvis
ändrats och prioritering av kunder och marknads
områden ligger till grund för försäljningsinsatserna.

För Skärgårdstrafiken fortsätter arbetet med att
fördela och anpassa resurserna baserat på de
trafikkrav som finns i avtalet med Region Blekinge.
Fortsatt utveckling av rundturs och chartertrafiken
är ett viktigt komplement till den reguljära trafiken.
En av de största utmaningarna för denna verksam
het de närmaste åren är att bli mer miljöriktiga vad
det gäller drivmedel. Inblandning av HVO (fossilfritt
drivmedel) och elektrifiering kommer att vara
alternativ som kommer att utvärderas.

Målsättningen kvarstår att ha en mycket stark
position på den lokala marknaden genom goda
relationer och lokal närvaro.

Den gemensamma utförandeorganisationen
kommer att fullfölja arbetet med att förbättra
rutiner och uppföljning samt sköta underhåll av
infrastruktur och beredskap vid eventuella avbrott.
Bemanningen av den delen av organisationen
kommer att anpassas efter det grundläggande
behovet från de olika verksamheterna och tillfällig
förstärkning med externa resurser kommer att
tillämpas alltmer vid större insatser.
Koncernövergripande är det fortsatt fokus på att
använda digitaliseringens möjligheter både mot
kund och internt. Det kommer att vara avgörande
för affärsutvecklingen och det interna effektivise
ringsarbetet.
Dotterbolaget Energi AB
De senaste åren har elhandelsverksamheten
påverkats av en allt hårdare konkurrens på mark
naden. Dessutom har den ökande andelen av
förnybar elproduktion påverkat förutsättningarna
eftersom det blir mer väderkänsligt, vilket skapar
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Företaget är certifierad enligt branschorganisa
tionens Schysst Elhandel vilket ställer krav på vårt
agerande och ger kunderna en trygghet i sitt val av
elleverantör.
Affärs och produktutveckling kommer att vara
nödvändig de närmaste åren för att vara konkurrens
kraftig. Energilösningar, produkter med fokus på
omställningen till förnybar elproduktion, lagring
och elektrifiering kommer att vara prioriterat för
verksamheten och kommer att bidra till hela
energiomställningen.
Elektrifieringen är en viktig förutsättning för att
klara omställningen till en mer hållbar framtid. Efter
som 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.
Dotterbolaget Elnät AB
Verksamheten står inför utmaningen att anpassa
elnätet för den ökande elanvändningen i framtiden.
Dessutom måste man samtidigt klara inkoppling
av mer mikroproduktion, billaddningsstationer och
liknande. Genomförandet kommer att kräva fram
förhållning men också öka kraven på snabbare
projektering och utförande när behov uppstår. Den
digitala samhällsutvecklingen ställer också högre

krav på leveranssäkerhet. Kostnaden för bortfall
av el kommer att öka därför är ett långsiktigt före
byggande underhåll nödvändigt för att säkerställa
driftsäkerheten i nätet. Insamling av mätvärden
och kapacitetsdata samt analys blir en del i det
förebyggande arbetet. Det kommer att kräva
datakommunikation med hög kapacitet och den
påbörjade anslutningen av alla nätstationer till
Affärsverkens eget fibernät kommer att fortsätta
de närmaste åren. Förberedelsen med mätarbyten
inför att de nya mätarföreskrifterna träder i kraft år
2025 ligger före plan. De kommande perioderna av
förhandsregleringen möjliggör en högre investe
ringsnivå genom högre intäktsuttag från kunderna.

Riskfaktorer
Moderbolaget
Det uppstår en marknadsrisk och ett intäktsbortfall
som konsekvens, om kunderna väljer att köpa andra
produkter och tjänster på marknaden. Denna risk
motverkas tillfälligt delvis genom att det inom
koncernen finns flera olika verksamheter och pro
dukter, som över tid kan stärka varandra och bidra
till Karlskrona, genom att man minskar beroendet
av en enskild produkt. Den allt snabbare digitalise
ringen i samhället bidrar till både ett förändrat
kundbeteende och förändrad konkurrenssituation,
där bolaget sedan lång tid tillbaka har en stark
position bland Karlskronas kunder, men där
produktutveckling, fortsatt effektivisering och lön
samhet är nödvändig för att bibehålla positionen.
Risken hanteras med en kontinuerlig omvärlds
bevakning i kombination med en satsning på
affärsutveckling av både produkter och tjänster.

Bolagets finansiella risk är ränterisken. Finanspolicyn
säger att bolaget skall hålla en genomsnittlig bind
ningstid av 2–5 år. Genom fasta lån och låneswappar
har bolaget en genomsnittlig räntebindning av 2,5 år
(2,5 år). Om bolagets genomsnittliga ränta skulle
öka med 1 procent ökar räntekostnaden med
13,8 mkr baserat på nuvarande totala låneskuld.
Inom koncernen uppstår kreditrisker. Dessa minskas
systematiskt med en väl fungerande funktion för
kreditkontroll. Bolaget har en fastställd krav och
kreditpolicy och ledningen har utfärdat rutinbe
skrivningar som verksamheten har att följa. Med
anledning av covid19 så befarades inledningsvis
betydande kreditförluster men det har inte blivit
verklighet.
Dotterbolaget Energi AB
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 upp
följning 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 fastpris
avtal med rörlig förbrukning till kunderna. Handel
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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
behov av elcertifikat och annullerat dessa enligt
lagstiftningen. Bolaget erbjuder även kunderna
ursprungsgarantier från förnybara källor och dessa
har annullerats enligt behov och lagstiftning.
Dotterbolaget Elnät AB
En kraftig och snabb tillväxt av billaddare och
mikroproduktion skulle kunna påverka driftsäker
heten i nätet. För att möta detta har beslut tagits
att installera realtidsmätning för att upptäcka
kapacitetsbrist, kontroll av leveranskvalité och
prioriteringsunderlag för framtida investeringar.
Att säkerställa det förebyggande underhållet och
bevaka utvecklingen av batterilösningar för att
klara temporära effekttoppar är fortsatt mycket
viktigt. Det finns en prissättningsrisk i beroendet
av överliggande nät vilket kan påverka det ekono
miska utfallet.
Besked om intäktsramen för 2020–2023 har
kommit men överklagats och det skapar en osäker
het beträffande den innevarande periodens utrymme.
Detsamma gäller det outnyttjade utrymmet för
perioden 2012–2015 som ska kunna användas för
investeringar fram till 2027 eftersom beskedet om
beloppets storlek dröjer.

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
4 841 925 kr
20 439 273 kr
Årets resultat
Summa
25 281 198 kr
Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att
vinsten disponeras enligt följande:
Utdelning
19 050 000 kr
6 231 198 kr
I ny räkning balanseras
Koncernens fria egna kapital uppgår till
25 262 422 kr.
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Årets siffror
RESULTATRÄKNING KONCERNEN, KSEK
Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

2021

2020

5

967 529
21 511
989 040

818 900
17 593
836 493

3
4, 5, 6
7, 8, 9
10

447 191
113 250
179 290
127 412
1 429
-868 572

350 466
102 553
173 036
128 617
755
-755 427

120 468

81 066

31
22 335
-22 304

444
23 091
-22 647

98 164

58 419

6 917
18 851

5 168
11 171

72 396

42 080

Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning enligt plan
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella investeringar

25
26

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Lämnat koncernbidrag
Skatt på årets resultat

12

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING KONCERNEN, KSEK
TILLGÅNGAR

Not

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Summa immateriella anläggningstillgångar

2021-12-31

2020-12-31

6 990
6 990

5 831
5 831

293 689
1 609 089
12 433
269 047
2 184 258

303 485
1 503 654
11 787
237 731
2 056 657

794
1 102
1 896

510
1 653
2 163

2 193 144

2 064 651

31 615
31 615

38 553
38 553

15
2
27

75 822
31 764
45 042
149 749
302 377

70 829
30 708
39 107
72 143
212 787

28

15 560

11 494

349 552

262 834

2 542 696

2 327 485

13

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

13

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i gemensamt styrda företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

30

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
14
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FORTSÄTTNING, BALANSRÄKNING KONCERNEN, KSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

20 126
491 983
512 109

20 126
440 041
460 167

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

47 134
72 396
25 262

22 752
42 080
19 328

SUMMA EGET KAPITAL

537 371

479 495

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (201.256 aktier)
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital

16

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
SUMMA AVSÄTTNINGAR

18
19

126 396
18 978
145 374

113 070
18 369
131 439

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

20
21

1 380 000
116 971
1 496 971

1 320 000
107 693
1 427 693

22 911
69 025
14 965
25
180 575
75 479
362 980

21 000
76 388
13 553
25
112 047
65 845
288 858

2 542 696

2 327 485

KORTFRISTIGA SKULDER
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

22
23
24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
KONCERNEN, KSEK

Ingående balans 1 januari 2020
Årets vinst till balanserat resultat
Förskjutning fria och bundna reserver
Utdelning
Årets resultat
Förändring skattesats
Utgående balans 31 december 2020
Ingående balans 1 januari 2021
Årets vinst till balanserat resultat
Förskjutning fria och bundna reserver
Utdelning
Årets resultat
Övrigt
Utgående balans 31 december 2021

Aktiekapital

Bundna reserver

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

20 126

409 450

30 859
46 624
30 591
12 050

46 624
46 624

445 341
0
0
12 050
42 080
4 124
479 495

30 591

42 080
20 126

440 041

20 126

440 041
51 942

4 124
-22 752
22 752
42 080
51 942
14 550

42 080
42 080
42 080

72 396
20 126

491 983

30
-47 134
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72 396

479 495
0
0
14 550
72 396
30
537 371

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN, KSEK

2021

2020

98 164
140 797
238 961
5 525
233 436

6 938
89 590
74 122
224 906

58 419
134 722
193 141
4 290
188 851

3 280
4 950
30 084
220 605

259 958
318
267
-259 373

269 355
11 390
41
-257 924

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering skuld
Lämnade koncernbidrag
Lämnad utdelning
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

60 000
0
6 917
14 550
38 533
4 066
11 494
15 560

41 156
0
5 168
12 050
23 938
-13 381
24 875
11 494

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet med mera
Av och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Valutakursdifferens
Förändring långfristig skuld, övriga skulder
Förändring övriga avsättningar
Summa

127 412
3 468
0
9 278
639
140 797

128 617
2 926
0
8 099
932
134 722

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 immateriella och materiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Ökning()/minskning(+) långa fordringar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

17
ÅR SS R EDOV IS N IN G 2021 • AFFÄR SV ER KEN KAR LS KRO NA A B

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET, KSEK
Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

2021

2020

1

620 365
21 033
641 398

532 572
17 325
549 897

3
4, 5, 6
7, 8, 9
10

188 511
107 993
150 241
105 598
1 411
-553 754

149 396
99 602
145 260
109 078
384
-503 720

87 644

46 177

4 029
22 271
-18 242

6 432
22 947
-16 515

69 402

29 662

28 000
6 917
64 690
5 356

28 775
5 168
33 404
4 280

20 439

15 585

Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning enligt plan
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella investeringar

25
26

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

11
12

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET, KSEK
TILLGÅNGAR

Not

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Summa immateriella anläggningstillgångar

2021-12-31

2020-12-31

6 425
6 425

4 647
4 647

293 629
1 375 491
9 009
241 882
1 920 011

303 425
1 284 735
10 064
205 930
1 804 154

4 814
794
200 000
1 102
206 710

4 814
510
200 000
1 653
206 977

2 133 146

2 015 778

31 231
31 231

38 180
38 180

15
2
27

75 425
163 323
30 785
41 377
310 910

70 829
77 754
37 957
34 539
221 079

28

10 151

612

352 292

259 871

2 485 438

2 275 649

13

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

13

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i gemensamt styrda företag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

14

30

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
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FORTSÄTTNING, BALANSRÄKNING MODERBOLAGET, KSK
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

20 126
4 100
24 226

20 126
4 100
24 226

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

4 841
20 439
25 280

3 806
15 585
19 391

SUMMA EGET KAPITAL

49 506

43 617

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (201.256 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

16

OBESKATTADE RESERVER

17

613 574

548 883

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

19

18 978

17 860

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

20
21

1 380 000
116 971
1 496 971

1 320 000
107 693
1 427 693

22 911
61 030
14 004
0
159 748
48 716
306 409

21 000
56 150
12 718
0
89 731
57 997
237 596

2 485 438

2 275 649

KORTFRISTIGA SKULDER
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

22
23
24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
MODERBOLAGET, KSEK
Aktiekapital

Bundna reserver

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

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

20 126



20 126

4 100



4 100

2 239
13 617
12 050

3 806

13 617
13 617

15 585
15 585

40 082
0
12 050
15 585
43 617

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

20 126



20 126

4 100



4 100

3 806
15 585
14 550

4 841

15 585
15 585

20 439
20 439

43 617
0
14 550
20 439
49 506

21
ÅR SS R EDOV IS N IN G 2021 • AFFÄR SV ER KEN KAR LS KRO NA A B

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET, KSEK

2021

2020

69 402
117 082
186 484
5 356
181 128

29 662
113 411
143 073
4 280
138 793

6 949
89 831
68 813
167 059

2 907
15 350
18 513
169 749

224 638
318
267
-224 053

233 407
11 390
41
-221 976

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering av skuld
Lämnat lån
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Lämnad utdelning
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

60 000
0
0
28 000
6 917
14 550
66 533
9 539
612
10 151

41 156
0
0
28 775
5 168
12 050
52 713
486
126
612

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet med mera
Av och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Förändring långfristig skuld, övriga skulder
Förändring övriga avsättningar
Summa

105 598
1 087
9 278
1 119
117 082

109 078
4 188
8 098
423
113 411

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 immateriella och materiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Ökning()/minskning(+) långa fordringar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

22
ÅR SS R EDOV IS N IN G 2021 • AFFÄR SV ER KEN KAR LS KRO NA A B

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH
BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i KSEK, om inget annat anges. Om inte sär
skilt 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 värderingsprinciperna
som använts vid upprättande av de finansiella
rapporterna sammanfattas nedan.

Värderingsprinciper med mera
Koncernredovisning
Dotterbolagen redovisas enligt förvärvsmetoden.
Koncernen upptar indirekt dotterbolagens tillgångar
och övertar dess skulder. Koncerninterna fordringar,
skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster
som uppkommit genom transaktioner mellan
koncernföretag elimineras.
Intäktsredovisning
Intäkterna omfattar försäljningsintäkter från elnät,
renhållning, skärgårdstrafik, värme, elhandel och
stadsnät. Försäljningen intäktsredovisas vid leverans
till kund i enlighet med försäljningsvillkoren. Försälj
ning redovisas netto efter moms och övriga skatter.
Anslutningsavgifter
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till
näten med el, värme eller stadsnät intäktsredovisas
i den omfattning 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. 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 klassificeras som en immateriell
anläggningstillgång i balansräkningen. Inköpta
utsläppsrätter redovisas till anskaffningskostnad,
medan utsläppsrätter som erhållits utan kostnad
från staten redovisas till 0 kr. Intäkterna tas i takt
med försäljning.
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 el
certifikatets verkliga värde för produktionsmånaden.
Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
är upptagna till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerad avskrivning. De materiella anlägg
ningstillgångarna har delats upp i betydande kom
ponenter 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 markanläggningar
2–5
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3–20
Inventarier och verktyg
10–20
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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 åter
vinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet
görs en nedskrivning. Nedskrivningar återförs om
skälen som låg till grund för beräkningen av åter
vinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.
Leasing
Moderbolaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl
finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden. I kon
cernen finns inga väsentliga finansiella leasingavtal,
så såväl operationella som finansiella 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 ersätt
ningar som företaget lämnar till de anställda. Före
tagets 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 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 temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran
och skatteskuld redovisas med den skattesats
som förväntas gälla det år när den temporära
skillnaden förväntas återvinnas eller regleras.
Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdes princip, det
vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen, med
beaktande av inkurans. Anskaffningsvärdet har
fastställts genom tillämpning av förstin, förstut
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 balansräk
ningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörs
skulder, låneskulder och derivatinstrument. Instru
menten 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 för
knippade 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 till
lämpas säkringsredovisning.
När transaktionen ingås dokumenteras förhållandet
mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten,
liksom även koncernens mål för riskhanteringen
och riskhanteringsstrategin avseende säkringen.
Bolaget dokumenterar bedömningen när säkringen
ingås och fortlöpande huruvida ränteswapparna är
effektiva i förhållande till de säkrade posterna.

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 händelser,
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 storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Nyckeltalsdefintioner
Samtliga nyckeltal är beräknade på utgående
balans. Beräknat eget kapital är eget kapital med
tillägg om 79,4 procent av obeskattade reserver.
Soliditet
Beräknat eget kapital i procent av balansomslut
ningen.

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

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

Säkringsredovisningen avbryts om säkringsinstru
mentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller
om säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren
för säkringsredovisning. Eventuellt resultat för en
säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas
omedelbart i resultaträkningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
i procent av beräknat eget kapital.

Kundfordringar
Kundfordringar är upptagna till det belopp som
beräknas inflyta med avdrag för osäkra fordringar.
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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 redo
visas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskaps
års inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell
skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller
per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram
tida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden.
Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatte
skulder och uppskjutna skattefordringar på tempo
rära skillnader som uppstår mellan bokförda res
pektive skattemässiga värden för tillgångar och
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott. Uppskjutna skattefordringar netto
redovisas mot uppskjutna skatteskulder endast
om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten
skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balans
dagen. Effekter av förändringar i gällande skatte
satser resultatförs i den period förändringen lag
stadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten
skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skatte
fordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den om
fattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas
mot framtida skattemässiga överskott.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt m
etod. 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.

På grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatte
skulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
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NOT 1 INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR
Nettoomsättning och rörelseresultat före finansiella poster fördelar sig på följande rörelsegrenar (
avser moderbolaget). Dotterbolagen har bara en rörelsegren vardera.
Nettoomsättning

Värme
Renhållning
Stadsnät
Övrigt
Summa
Rörelseresultat före finansiella poster

Värme
Renhållning
Stadsnät
Övrigt
Summa

2021

2020

251 515
127 679
146 665
94 506
620 365

201 215
124 649
124 098
82 610
532 572

2021

2020

74 238
16 025
30 985
33 603
87 645

45 269
21 633
25 945
46 670
46 177

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

Upparbetade intäkter
Fakturerat belopp
Redovisat värde

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

23 800
0
23 800

23 800
0
23 800

10 859
0
10 859

10 859
0
10 859

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

Nominellt belopp KSEK
Antal kontrakt
% av totala lån
Löptid i snitt, år
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet
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2021

2020

130 000
2
9
0,8
2 009

280 000
5
21
1,3
8 200

NOT 4 KOSTNADER FÖR REVISORERNA
Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförs av KPMG, tidigare år av Ernst & Young AB. Totalt revisionsarvode
redovisas i AB Karlskrona Moderbolag. Totalt revisionsarvode redovisas i AB Karlskrona Moderbolag.

Totalt Ernst & Young AB
varav revision
Total KPMG AB
varav revision

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

0
0
304
290

0
0
304
290

126
83
254
250

126
83
254
250

2021

2021

2020

2020

6
10




7
11







20
8




19
9

2021

2021

2020

2020

0
1




0
1







10
1




10
2

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

1 410

1 027

1 549

1 154

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

767
1 009

681
922

487
777

390
777

NOT 5 FÖRSÄLJNING OCH INKÖP MELLAN KONCERNFÖRETAG (%)
Interna försäljningar

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

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

NOT 6 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Leasingavgift bilar
Framtida leasingavgifter

Betalas inom 1 år
Betalas inom 1–5 år
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NOT 7 MEDELTALET ANSTÄLLDA
Medelantalet anställda

Moderbolaget
Dotterbolag
Koncernen totalt
Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

Moderbolaget
Styrelse
Företagets ledning

NOT 8 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Totalt moderbolag
varav styrelse och VD
Totalt dotterbolag
varav styrelse och VD
Totalt koncernen
varav styrelse och VD

2021
Antal anställda

2021
Varav män

2020
Antal anställda

2020
Varav män

221,1
49,3
270,4

78%
47%
72%

225,8
46,4
272,2

77%
45%
72%

2021
Kvinnor

2021
Män

2020
Kvinnor

2020
Män


1
4


4
4


1
3


4
3

2021
Löner och andra
ersättningar

2021
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2020
Löner och andra
ersättningar

2020
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

103 287
2 082
20 354
366
123 641
2 448

43 158 (9 066)
1 164 (342)
8 663 (1 973)
0 (0)
51 821 (11 039)
1 164 (342)

100 847
1 784
19 986
366
120 833
2 150

41 337 (8 305)
1 028 (326)
7 743 (1 924)
0 (0)
49 080 (10 229)
1 028 (326)

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

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

AVSKRIVNINGAR
Immateriella anläggningar
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier och verktyg
Summa avskrivningar

20
2–5
3–20
10–20

2 424
10 970
108 540
2 923
-124 857

1 805
10 970
89 297
2 606
-104 678

2 324
10 662
101 990
2 704
-117 680

1 706
10 662
83 287
2 486
-98 141

NEDSKRIVNINGAR
Immateriella anläggningar
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier och verktyg
Summa nedskrivningar

20
2–5
3–20
10–20



2 555

-2 555



920

-920



10 937

-10 937



10 937

-10 937

-127 412

-105 598

-128 617

-109 078

Summa av- och nedskrivningar

Under året har resultaträkningen belastats med 2,5 mkr i nedskrivningar. Av dessa utgör de största en tekniklösning i nätstationen Annebo samt en fiberkabel mellan Hasslö och Aspö.

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avser moderbolaget. Minustecken innebär en upplösning.
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Summa
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2021

2020

64 690
64 690

33 404
33 404

NOT 12 SKATT
Minustecken innebär en skatteintäkt.

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

Inkomstskatt
Uppskjuten skatt obeskattade reserver
Summa

5 525
13 326
18 851

5 356
0
5 356

4 290
6 881
11 171

4 280
0
4 280

Avstämning effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6% (21,4%)

91 247
18 797

25 795
5 314

53 251
11 396

19 865
4 251

Skatteffekt av:
Ej avdragsgill kostnad
Ej skattepliktig intäkt
Skattemässigt resultat

262
1
91 508

205
0
26 000

193
2
53 442

135
0
20 000

Redovisad skatt
Effektiv skattesats

18 851
20,7%

5 356
20,8%

11 171
21,0%

4 280
21,5%
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NOT 13 IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

24 113
3 583

27 696
18 282
2 424

-20 706
6 990

21 022
3 583

24 605
16 375
1 805

-18 180
6 425

27 738
0
3 625
24 113
19 583
2 324
3 625
-18 282
5 831

22 660
0
1 638
21 022
16 307
1 706
1 638
-16 375
4 647

418 046
1 195
114
419 127
114 561
10 970
93
-125 438
293 689
143 965
10 811
154 776

417 986
1 195
114
419 067
114 561
10 970
93
-125 438
293 629
143 965
10 811
154 776

406 471
11 575
0
418 046
103 899
10 662
0
-114 561
303 485
143 965
10 811
154 776

406 411
11 575
0
417 986
103 899
10 662
0
-114 561
303 425
143 965
10 811
154 776

2 737 387
220 295
28 559

2 929 123

2 229 665
182 357
21 273

2 390 749

2 686 304
137 441
86 825
467
2 737 387

2 191 852
113 450
77 954
2 317
2 229 665

Under året har utsläppsrätterna omklassificerats från omsättningstillgångar till immateriella anläggnings tillgångar beroende på att vi numera är fossilfria.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark
Summa taxeringsvärden fastigheter
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA
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FORTSÄTTNING, NOT 13 IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
varav Finansiella leasingavtal

1 233 733
108 540
2 555
24 794

-1 320 034
1 609 089
0

944 930
89 297
920
19 889

-1 015 258
1 375 491
0

1 198 701
101 990
10 937
78 485
590
-1 233 733
1 503 654
2 378

919 141
83 287
10 937
70 752
2 317
-944 930
1 284 735
0

Inventarier och verktyg
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

33 455
3 569
0
2
37 026
21 668
2 923
0
2
-24 593
12 433

30 916
1 551
0

32 467
20 852
2 606
0

-23 458
9 009

31 042
2 413
0

33 455
18 964
2 704
0

-21 668
11 787

28 563
2 353
0

30 916
18 366
2 486
0

-20 852
10 064

237 731
259 958

228 642
269 047

205 930
224 638

188 686
241 882

119 806
267 857

149 932
237 731

99 901
233 407

127 378
205 930

Pågående nyanläggningar
Ingående värde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Aktivering
Utgående värde
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NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Avser moderbolaget.

Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB
Summa

Årets resultat

Kapital andel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

181
412

100%
100%

100%
100%

400
60

4 000
814
4 814

Organisationsnummer

Eget kapital

Säte

5560861618
5565320834

4 500
1 002

Karlskrona
Karlskrona

Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

NOT 15 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Koncernbolag
Övriga ej koncernbolag
Totalt Karlskrona kommun

NOT 16 SPECIFIKATION AV AKTIER

Aaktier

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

10 591
21 173
31 764

142 150
21 173
163 323

10 243
20 465
30 708

57 289
20 465
77 754

Antal

Andel av kapital

Andel av Röster

Belopp

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.
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
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2021

2020

613 574

548 883

NOT 18 UPPSKJUTEN SKATT
Den uppskjutna skatteskulden beräknas till 20,6%.
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året återförda belopp
Summa

2021

2020

126 396
113 070
13 326
0
0
126 396

113 070
110 313
2 757
0
0
113 070

NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsättningar
Avser avsättning till deponeringsanläggningarna Torskors, som inte används längre, samt Mältan.
Beräkningen omfattar sluttäckning, omhändertagande och rening av lakvatten, omhändertagande
av deponigas samt uppföljning och kontroll. Bedömning baseras på en utredning av extern part.

Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Ianspråktaget belopp
Upplösning
Summa
Avser avsättning för retroaktiva löner
Total

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

15 886
3 108
16

18 978
0
18 978

15 886
3 108
16

18 978
0
18 978

17 437
1 000
1 325
1 226
15 886
2 483
18 369

17 437
1 000
1 325
1 226
15 886
1 974
17 860
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NOT 20 SKULDER KONCERNFÖRETAG LF

2021

2020

KONCERNEN
Övriga ej koncernbolag, lån
Summa övriga ej koncernbolag
Totalt Karlskrona kommun
Förfaller till “betalning” fem år eller senare

1 380 000
1 380 000
1 380 000
315 000

1 320 000
1 320 000
1 320 000
340 000

MODERBOLAGET
Övriga ej koncernbolag, lån
Summa övriga ej koncernbolag
Totalt Karlskrona kommun
Förfaller till "betalning" fem år eller senare

1 380 000
1 380 000
1 380 000
315 000

1 320 000
1 320 000
1 320 000
340 000

NOT 21 ÖVRIGA SKULDER LF
Avser periodiserade anslutningsavgifter på värme och stadsnät.
Periodisering har skett med 10 % och i vissa fall 20 % per år.

Övriga skulder
Förfaller till "betalning" fem år eller senare

NOT 22 SKULDER KONCERNFÖRETAG KF

Koncernbolag
Övriga ej koncernbolag
Totalt Karlskrona kommun

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

116 971
41 515

116 971
41 515

107 693
39 187

107 693
39 187

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

6 946
8 019
14 965

6 946
7 058
14 004

5 183
8 370
13 553

5 183
7 535
12 718
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NOT 23 ÖVRIGA SKULDER

Utnyttjad checkkredit
Mervärdesskatt
Avfallsskatt
Arbetsgivareavgift och källskatt
Energiskatt
Finansiell leasing
Karlskrona solpark anmälningsavgift
Övrigt
Summa

NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Löneskulder
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Periodiserade anslutningsavgifter
Upplupna kostnad, råkraft, elcert. och övriga rättigheter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOT 25 RÄNTEINTÄKTER

Dröjsmålsränta, intäkt
Ränteintäkt kortfristiga fordringar
Ränteintäkt lån
Ränteintäkt swap
Orealiserad valutakursdifferens
Summa ränteintäkter

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

150 762
6 100
507
5 772
16 389
0
1 000
45
180 575

150 762
3 595
507
4 756
0
0
0
128
159 748

79 184
7 005
709
5 604
16 117
2 408
1 000
20
112 047

79 184
5 128
709
4 690
0
0
0
20
89 731

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

547
8 506
2 844
22 378
659
40 545
0
75 479

622
7 047
2 410
22 378
4
16 255
0
48 716

713
8 206
2 803
19 750
3 108
9 223
22 042
65 845

795
6 872
2 409
19 750
32
6 097
22 042
57 997

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

0
147
0
117
1
31

0
146
4 000
117
0
4 029

0
175
0
259
10
444

0
173
6 000
259
0
6 432
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NOT 26 RÄNTEKOSTNADER

Dröjsmålsränta, kostnad
Räntekostnad kortfristiga skulder
Räntekostnad leasing
Räntekostnad lån
Räntekostnad swap
Orealiserad valutakursdifferens
Summa räntekostnader

NOT 27 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna intäkter
Avfallsskatt
Upplupna intäkter, råkraft, elcertifikat och övriga rättigheter
Förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 28 KASSA OCH BANK

Likvida medel
Bankmedel
Summa kassa och bank

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

18
579
0
16 031
5 699
8
-22 335

8
533
0
16 031
5 699
0
-22 271

16
54
100
15 996
6 922
3
-23 085

6
23
0
15 996
6 922
0
-22 947

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

140 701
258
3 260
5 530
149 749

36 307
258
0
4 812
41 377

64 387
46
108
7 602
72 143

28 388
46
0
6 105
34 539

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

29
15 531
15 560

29
10 122
10 151

32
11 462
11 494

32
580
612

Av ovanstående bankmedel utgör för koncernen 14 172 (9 418) ett underkonto till Karlskrona kommuns koncernkonto och för moderbolaget 10 102 (561).
Utnyttjad checkkredit redovisas under övriga skulder i BR, se not 23.

NOT 29 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Avser moderbolag.

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse
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2021

2020

23 500

23 500

NOT 30 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2021
Koncernen

2021
Moderbolag

2020
Koncernen

2020
Moderbolag

1 653
0
551
1 102

1 653
0
551
1 102

2 204
0
551
1 653

2 204
0
551
1 653

Ingående redovisat värde
Tillkommande fordringar
Omklassificering
Utgående redovisat värde

NOT 31 VINSTDISPOSITION
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserad vinst
4 841 925 kr
Årets resultat, vinst
20 439 273 kr
Summa

25 281 198 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att vinsten disponeras enligt följande:
Utdelning
19 050 000 kr
I ny räkning balanseras
6 231 198 kr
Koncernens fria egna kapital uppgår till 25 262 422 kr.

NOT 32 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Tilldelningsbeslut i upphandlingen av ny balansansvarig skickades ut i januari med information att valet
blev Bixia. Bytet är planerat till 20220301.
Regeringsbeslut meddelades att kunderna ska kompenseras för de höga elpriserna för månaderna
december–februari. Det är elnätsbolagen som ska administrera den volymbaserade kompensationen.
Covid19 har inte påverkat verksamheten i någon nämnvärd omfattning.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Affärsverken Karlskrona AB,
org.nr 5560494733.

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Affärsverken Karlskrona
AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dessas finansiella resultat och kassa
flöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moder
bolaget och för 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 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 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 koncern
redovisningen upprättas och att de ger en rätt
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredo
visning som inte innehåller några väsentliga felak
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bola
gets och koncernens förmåga att fortsätta verk
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för
hållanden 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 verksam
heten 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 och koncernredovis
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
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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 revi
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig
heter 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 och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi pro
fessionellt omdöme och har en professionellt skep
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncern
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller misstag, utformar och utför gransk
ningsåtgärder 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 inne
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsido
sättande 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 redovisningsprin
ciper som används och rimligheten i styrelsens
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 årsredovis
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncern
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag och en koncern inte längre kan fort
sätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncernredovis
ningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett säll som ger en rättvisande
bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi
sionsbevis avseende den finansiella informationen
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 revi
sionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri
bland 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 kon
cernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Affärsverken Karlskrona AB för år 2021 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 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 för
hållande till moderbolaget och koncernen enligt
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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 för
lust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets och koncer
nens 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 fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bola
gets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll
eras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att medelsför
valtningen 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 styrelseleda
mot eller verkställande direktören i något väsent
ligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktie
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen.
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 upp
täcka 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 aktiebolagslagen.

överträdelser skulle ha särskild betydelse för bola
gets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt ut
talande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi gran
skat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval
av underlagen för detta för att kunna bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Karlskrona den 4 april 2022
KPMG AB

Niclas Bremström
Auktoriserad revisor

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
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings
åtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utJångspunkt i risk och väsent
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och
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Granskningsrapport för år 2021
Lekmannarevisorernas granskning av Affärsverken Karlskrona AB.
Org. Nr 5560494733.
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 2021
Av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun utsedda lekmannarevisorer

Hanna Ekblad

Lesley Appelgren
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