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     i på Affärsverken har i uppdrag att varje dag,  
 året runt, leva upp till de åtaganden vi har 
gentemot våra kunder. Oftast handlar det om 

konkret service i vardagen i form av trygga leveranser 
av el, värme och bredband, effektiv hämtning av avfall 
eller erbjudanden om berik- 
ande turer ut i vår vackra 
skärgård. Vi ska leva upp till 
våra kunders förväntningar 
och vi måste fokusera på 
samhällsnyttan i allt vi gör. 
 Samtidigt tar vi oss an 
dessa uppdrag med långsik-
tig målmedvetenhet. Att det 
nya kraftvärmeverket nu 
genererar närproducerad el 
och värme till hushåll, före-
tag och offentlig verksam-
het, är till exempel resultatet 
av ett beslut som togs av 
politikerna i Karlskrona för 
över ett decennium sedan. 
 Vi arbetar dagligen med 
de strategiska besluten i 
åtanke, och strävar på för att 
nå målen. När man på detta 
vis ständigt vill bli bättre och 
höja ribban, gäller det att 
man banar väg genom att 
satsa på individuell utveckling för varje medarbetare. 
Vi är noggranna med detta, nu och på sikt, vilket 
också tydligt återspeglas i vår fina kombination av
 bra resultat, god stämning och låga sjuktal.  

Andra exempel på långsiktighet är våra säkerhets- 
och certifieringsinitiativ. Vi avser att komplettera våra 
miljö- och kvalitetscertifieringar med en arbetsmiljö-
certifiering enligt ISO 18001. Vi har också analyserat 
samhälls- och teknikutvecklingen och låtit utbilda 

samtliga medarbetare i IT-
säkerhet. 
     Vi har höga krav på oss 
– för hur mycket vi än tänker 
samhällsnytta måste vi också 
tampas på konkurrensutsatta 
marknader. Detta pussel av 
strategisk planering och direkt 
konkurrens gör att vi ständigt 
måste anta utmaningar, finna 
förbättringsmöjligheter och 
arbeta för våra kunders bästa.
     De långsiktiga projekten 
spelar också en viktig roll för 
en hållbar samhällsutveckling. 
Vi har under 2012 arbetat med 
förberedelserna för etapp två 
i utbyggnaden av kraftvärme- 
verket. Under 2013 ska be-
slutsunderlaget vara klart, och 
om politikerna väljer fortsatt 
utbyggnad ska nästa panna 
kunna vara igång 2018. Vi kan 
alltså förkorta processen, 

men måste även räkna med en debatt om huruvida vi 
ska ha en panna till för enbart flis eller en som även 
kan generera el och värme av brännbart avfall. 

Vd

”Vi arbetar dagligen med 
de strategiska besluten i 
åtanke, och strävar på för 
att nå målen.”

J A N  S V E N S S O N ,  V D
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”2012 togs Kraftvärmeverk 
Karlskrona i drift för att ge 
miljövänligt närproducerad 
el och värme.”
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Året som gått

Förbättring på kabelfronten  
Affärsverken satsar på leveranssäkerhet – inom 
samtliga affärsområden. Under 2012 har affärs-
område Elnät bland annat koncentrerat sig på att 
byta ut gamla högspänningskablar i syfte att undvika 
strömavbrott framöver. 

Mältan blev namnet
Bubbetorps avfallsanläggning har bytt namn – och 
inkluderar numera även nya Kraftvärmeverk Karlskrona. 
Idén om ett namnbyte kom från ett medborgarförslag, 
politikerna nappade och snart utlystes en tävling. 
Tävlingsjuryn föll för Mältan som är geografiskt och 
historiskt förknippat med platsen. Det anknyter till 
mältningsprocessen, som kan beröra såväl värmeverket 
som återvinningen.

SMS för container
Under 2012 har affärsområde Renhållning lanserat den praktiska tjänsten 
containerservice via SMS. Kunder kan enkelt beställa hemkörning av en 
container och när det är dags att hämta och tömma skickar kunden ett 
nytt SMS. Tjänsten vänder sig till både privatkunder och företagskunder. 

Modernare ställverk 
Affärsverkens mottagningsstation 
i Backabo har under året genom-
gått en omfattande modernisering. 
Ställverket från 1977 har bytts ut 
och anläggningen har fått såväl 
nytt styrsystem som ny funktion 
för fjärrkontroll. Det var lämpligt att 
utföra insatserna under 2012, efter-
som det var dags för den egenhän-
digt producerade elen från det nya 
kraftvärmeverket att börja anlända 
via kabel. 

Förberett för 
dotterbolag  
Under året har Affärsverken 
slutfört det administrativa arbete 
som krävdes för att affärsområde 
Elnät skulle kunna förvandlas till 
dotterbolaget Affärsverken Elnät i 
Karlskrona AB den 1 januari 2013. 
Förändringen är av främst formell 
natur, då man juridiskt måste ha 
elnät och elproduktion i olika bolag. 
Ett 30-tal medarbetare berörs av 
omstruktureringen såtillvida att de 
blir anställda i nytt bolag. 

Säkrare arbetsmiljö 
Affärsområde Elnät har bytt ut ett antal kabelskåp 
runt om i elnätsområdet. De nya skåp som har 
placerats ut har all strömförande utrustning 
inkapslad, vilket betyder att ingen riskerar att 
komma åt den av misstag, exempelvis vid installation 
av nya kablar. De nya elskåpen är också säkrare med 
tanke på eventuella trafikolyckor.

Nya renhållningsbilar    
Affärsområde Renhållning har fortsatt sitt strategiska förbättringsarbete. Den uttalade 
inställningen är att verksamheten inte får slå sig till ro bara för att man vunnit de senaste 
upphandlingarna. Istället gäller det att blicka framåt och förbereda sig för nästa. De sju miljö-
klassade bilar som köptes in inför senaste upphandlingen har kompletterats med nya lastväxlare 
för transport av brännbart avfall.  
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Året som gått

Stadsnät i samarbete
Ett nytt avtal om samarbete mellan ett 
antal stadsnät runt om i södra Sverige har 
tecknats under året. Sydlänk kallas denna 
samverkan som ska ge kunderna ett ännu 
större utbud av digitala tjänster. 

Avtal med 
Landstinget Blekinge 
Affärsområde Stadsnät har slutit avtal med 
Landstinget Blekinge som leverantör av 
kommunikationslösningar. Övriga kommunala 
energibolag i länet bidrar som underleveran-
törer. Uppdraget kräver bland annat ett stort 
fokus på IT-säkerhet, eftersom det handlar om 
att knyta samman ett administrativt system 
och tillgängliggöra patientjournaler och 
medicinsk dokumentation.  

Stabilt lågt elpris 
Affärsområde Elhandel har sett 2012 präglas av ett stabilt och 
förhållandevis lågt prisläge på elbörsen Nordpool. Det beror dels på att 
det varit god tillgång på vatten och dels på att konjunkturen har medfört
en jämnare energianvändning överlag. 

Nya funktioner på webben 
Under året har Affärsverkens nya, fräscha 
hemsida lanserats. Utöver tydlig struktur 
och lättillgänglig information, ger den 
kunderna tillgång till funktionen ”Mina 
sidor”. De kan logga in och med hjälp av 
text, siffror och grafik få en god översikt 
över sina avtal, sin energianvändning och 
sina fakturor. 

Välfungerande system 
2012 har varit det första året med det 
nya kundinformationssystemet i full drift. 
Via detta system hanterar Affärsverken 
över 40 000 kunder och kan samköra allt 
från import av mätarställningar till faktu- 
rering. Det ger lättlästa och begripliga 
fakturor – även för dem som valt debite-
ring per timme. 

Prisbelönt utställare
Affärsverken var en av de 120 företag 
och kommunala verksamheter som ställde 
ut under den årliga Näringslivsdagen i 
Karlskrona. Affärsverken vann pris för 
”Bästa monter” 2012. Juryn berömde såväl 
personalens bemötande som budskapet 
kring grön el och värme. 

Gedigen källsortering 
Affärsområde Renhållning har gjort ett utmärkt jobb när det gäller att få kommun-
invånarna att sortera sitt avfall märks på den förhållandevis lilla mängden avfall 
som hamnar på deponi. Deponiavfallet, det vill säga porslin, badkar, gips från byg-
gen och annat som inte går att källsortera, ligger kring 2 000 ton per år. Det anses 
svårt för en kommun av Karlskronas storlek att nå mycket mindre volymer än så.

M/F Axel renoverad
M/F Axel, som ingår i Affärsverkens skärgårdsflotta men ägs av Tekniska förvaltningen vid 
Karlskrona kommun, har genomgått en renovering under 2012. Axel var därmed i fint skick lagom 
till högsäsongen. Axel trafikerar rutten Fisktorget-Nättraby och är en given attraktion i Karlskrona.

  

Värmenätet växer vidare 
Affärsområde Värme har fortsatt utbyggnaden 
av fjärr- och närvärmenäten. När Rödeby anslöts 
till huvudnätet, kunde pelletspannorna flyttas till 
Nättraby och närvärmenätet där byggas färdigt. 
Det når alla flerbostadshus, kommunala byggnader 
samt det nya industriområdet. Vidare har det tagits 
beslut om utbyggnad av ett närvärmenät i Jämjö 
under 2013. Detta visar att Affärsverken arbetar 
aktivt med att fullfölja sitt uppdrag från kommun-
fullmäktige om smart och effektiv värmeförsörjning.

  

Nya destinationer 
De reguljära båtturerna ska under 2013 gå till såväl 
Säljö Udde som Brofästet Senoren. Affärsområde 
Skärgårdstrafik har under 2012 förberett sig för 
att gå besöksnäringens och turisternas önskemål 
till mötes. Båda destinationerna är omtyckta och 
erbjuder gott om aktiviteter respektive underhållning. 
Antalet passagerare har under 2012 ökat på samtliga 
linjer. Trenden för Skärgårdstrafiken är positiv.  

Egengjord el 
och värme 
Kraftvärmeverk Karlskrona har 
under 2012 invigts med besök av 
IT- och energiminister Anna-Karin 
Hatt. Hon benämnde Karlskrona 
kommuns största miljösatsning 
någonsin som en del av ”lösningen 
på den globala klimatutvecklingen”. 
Den stora ackumulatortanken 
lagrar värmen och jämnar ut 
topparna – exempelvis när med-
borgarna tar sina morgonduschar. 
Detta gör att topparna med olja 
har minskat radikalt. 

Byanät i fokus 
Affärsområde Stadsnät har tagit 
ett helhetsansvar för utbyggnaden 
av optisk fiber i Karlskrona kommun 
i och med förvärvet av fibernätet 
på landsbygden. Ett statsbidrag 
för skapande av så kallade byanät 
medförde en intensiv aktivitet hos 
byborna, och Affärsverken har 
under året hunnit hjälpa fyra-fem 
föreningar med råd och projektering 
samt inleda diskussioner 
med ytterligare 
ett 15-tal 
föreningar. 

Utökad båttrafik 
Skärgårdstrafiken har under året arbetat vidare mot 
en längre båtsäsong. Trafiken har varit utökad under 
maj och september i syfte att attrahera fler buss-
resenärer om våren och fler utländska turister på 
sensommaren. Även sightseeingbåten Spättan har 
körts i juni och augusti, istället för enbart i juli. 

Kompetens ger kunder
Affärsverken vill stå på egna ben inom 
elhandel och har utökat sin kompetens och 
kundservice genom att anställa ännu en 
krafthandlare. Flera stora företag har blivit 
kunder under året och valt portföljförvalt-
ning. Deras el köps in vid flera tillfällen – för 
att ge större möjligheter och mindre risk.  

Premiär för mikroproducenter 
De första leverantörerna inom kategorin mikroproducenter har 
tillkommit 2012. Affärsverken köper ett eventuellt överskott av 
dem som installerar små vindkraftverk eller solceller som genererar 
el. För att stimulera denna klimatsmarta verksamhet betalar 
Affärsverken dessutom mer än marknadspriset.  
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Moderbolaget 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 454 337 408 405 431 767 382 080 358 999
Resultat efter fin. poster 14 548 19 101 27 786 29 586 34 622
Balansomslutning 2 035 752 1 758 826 1 498 497 1 011 797 863 448
Soliditet (%) 15,1 17,5 20,5  27,5 29,2
Avkastning på totalt kap (%) 3,4 3,1 3,3 4,5 5,8
Avkastning på eget kap (%)  4,7 6,2   9,2 10,6 13,7
Medelantalet anställda 187,9 179,5          162,1 163,5 166,7

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.
• Se not 24 för nyckeltalsdefinitioner.

Värme
Kraftvärmeverk Karlskrona har under året färdigställts. 
Ny produktion har tillförts Nättraby genom att flytta 
pelletspannorna i Rödeby till Nättraby. Rödeby har 
anslutits till huvudnätet. Projektering av närvärme- 
anläggning i Jämjö har startats. Under året har den 
biobränslebaserade delen i produktionen uppgått till 
95 % (93 %). Gasolnätet på Verkö har avvecklats och 
kunderna har kopplats in på fjärrvärmenätet.

Renhållning
Etapp I av deponiområdet har täckts med tätskikt och 
utjämningsskiktet fylls löpande på.

Båttrafik
Tidtabellen för skärgårdstrafiken har utökats med turer 
under maj och september.

Stadsnät
Bolaget har köpt landsbygdsnätet av fiber inom 
Karlskrona kommun. Affärsområdet har även fått 
Landstinget Blekinge som stor kund.

Dotterbolaget Affärsverken Energi AB 
Försäljningen har under året ökat. Försäljningen har 
uppgått till 860 GWh (703 GWh). Marknadsandelarna 
inom eget distributionsområde har ökat något. 

Dotterbolaget Sydost Energi AB
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 
2012. Inför 2013 kommer bolaget att byta namn till 
Affärsverken Elnät AB och överta elnätsverksamheten 
från moderbolaget.

Miljöpåverkan
Under 2012 har bolaget haft sju anmälningspliktiga 
och fyra tillståndspliktiga verksamheter enligt miljö-
balken i drift. Ett tillstånd avser avfallsanläggningen 
i Bubbetorp, två andra produktionsanläggningar för 
fjärrvärme och det tredje kraftvärmeverk Karlskrona 
som togs i drift i februari 2012.

Dessa verksamheter påverkar miljön främst genom 
utsläpp av kväveoxider och stoft till luft. Utsläppet 
av NOx från verken har uppmätts till sammantaget 
59 ton. Produktionen vid samtliga anläggningar är 
baserad på biobränslen, vilket innebär att utsläppet 
av växthusgaser som koldioxid är mycket litet. För att 
möta behovet av fjärrvärme till dess att kraftvärme-
verket i Bubbetorp togs i drift har under de senaste 
åren uppförts flera mobila biooljeeldade panncentraler. 

Flera av dessa kommer nu successivt att tas ur 
drift och en har avvecklats under våren 2012. Använd-
ningen av bioolja uppgick under året till 3 931 m3 
(7 246 m3) vilket ersatt motsvarande mängd eldnings-
olja. Produktion av värme kan inte bedrivas utan till-
stånd och är därför avgörande för affärsområde Värme 
som sysselsätter 20 personer vilket motsvarar knappt 
10 % av bolagets personal.

Ägarförhållanden
Affärsverken Karlskrona AB är ett helägt dotterbolag 
till AB Karlskrona Moderbolag, organisationsnummer 
556291-9877, med säte i Karlskrona, som är ett helägt 
kommunalt bolag och utgör koncernmoder i Karlskrona 
kommun.

Information om verksamheten
Affärsverken Karlskrona AB arbetar huvudsakligen 
inom fem affärsområden. Elnät, Värme, Renhållning, 
Båttrafik och Stadsnät. Därutöver finns en egen 
resultatenhet för kundarbeten samt en gemensam 
för administration vars funktioner är ledning, mark-
nadsföring, kvalitet, ekonomi, IT, personal och kund-
service. Bolaget äger dotterbolagen Affärsverken 
Energi AB och Sydost Energi AB.

Elnät
Affärsområde Elnät ansvarar för eldistributionen 
inom Karlskrona tätort. Bolagets anslutningspunkt till 
regionnätet ligger vid Intaget, regionnätsägare är E.ON 
AB. Affärsverken har ca 19 350 kunder. Den totala 
leveransen uppgick till 403 GWh (406 GWh). Eldistribu-
tionen har nätkoncession för område, för 24 kV, som 
gäller t o m 2030 och en nätkoncession för linje, för 
130 kV, som gäller t o m 2044 samt en nätkoncession 
för linje, för 10 kV, som gäller t o m 2037. 

Värme
Produktion av fjärrvärme bedrivs i huvudsak i tre 
produktionsanläggningar, KKV Karlskrona, Väster 
Udd och Gullberna. Kraftvärmeverket har under året 
färdigställts. Fjärrvärmeleveranserna uppgick under 
året till 253 GWh (232 GWh) och elproduktionen till 
37 GWh (0 GWh). Gasolleveranserna är koncentrerade 
till Verköområdet. Anläggningen är klassad som en 
Sevesoanläggning med den lägre kravnivån. Leveran-
serna har uppgått till 3,6 GWh (5,3 GWh). Fjärrkyla 
distribueras inom Gräsviksområdet och leveranserna 
har uppgått till 0,9 GWh (1,1 GWh).

Renhållning    
Affärsområdet arbetar på marknaden som entreprenör. 
Verksamheten omfattar insamlingen av hushållsavfall, 
insamling av återvinningsmaterial, omhändertagande 
av industrins avfallsmängder, behandling av återvin-
ningsmaterial samt ansvaret för avfallsanläggningen 
Bubbetorp. 

Båttrafik      
Bolaget bedriver en omfattande turist- och 
beställningstrafik med egna båtar. Dessutom är 
man entreprenör åt Blekingetrafiken avseende 
reguljärtrafiken.

Stadsnät
Bolaget driver ett öppet bredbandsnät inom Karlskrona 
kommun. Kunderna väljer vilka tjänster man önskar 
köpa direkt av tjänsteleverantörerna i vår kundportal.

Resultat och ställning
Årets resultat, efter avskrivningar och räntor, uppgick 
till 14,5 mkr (19,1 mkr) och ligger något över den 
fastställda budgeten. Bolagets åtagande i garantier för 
dotterbolaget uppgår till 28,5 mkr (28,5 mkr). 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter 
dess utgång

Elnät
Bolaget har slutfört uppgraderingen av mottagnings-
stationen Intaget samt flyttat anslutningspunkten för 
20 kV till regionnätsägarens transformatorer. Förbe-
redelser har vidtagits för att överlåta elnätsverksam-
heten till eget dotterbolag. Bolaget erhöll energi-
marknadsinspektionens beslut om intäktsramarna för 
nätet under åren 2012-2015. Bolaget har överklagat 
inspektionens beslut då vi anser att inspektionen inte 
följt det regelverk som finns antaget för beräkningen 
av intäktsnivån, processen fortgår.
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Förvaltningsberättelse
A f f ä r s v e r k e n  K a r l s k r o n a  A B A f f ä r s v e r k e n  K a r l s k r o n a  A B

”Genom effektiv avfalls-
hämtning bidrar vi till ett 

långsiktigt hållbart samhälle.”

”Kraftvärmeverket ger både 
värme och ökad elproduktion 
i södra Sverige.”
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Bubbetorp är platsen där i stort sett all avfallshan-
tering i kommunen sker. De främsta miljöfrågorna 
inom verksamheten är hanteringen av deponigas och 
lakvatten från deponin. Gasen samlas in, renas och har 
tidigare använts för lokal värmeproduktion i Bubbetorp 
och i en gaspanna på värmeverk Gullberna. 

På grund av markberedningen till det nya kraftvärme-
verket och omläggningen av distributionsledningarna 
har det under det gångna året varit nödvändigt att 
fackla bort gasen. P g a sättningar i deponin bedöms 
effekten i uppsamlingssystemet ha minskat och 
utredningar har utförts för att öka uttaget. Lakvattnet 
genomgår lokal rening och avleds sedan till kommu-
nens reningsverk för ytterligare rening. Under året har 
ett nytt styrsystem för spridning av lakvatten över 
mark- och växtsystem installerats och ett åtgärds-

paket har arbetats fram för att öka reningseffekten, 
bl a nitrifieringsprocessen.

De anmälningspliktiga verksamheterna utgörs av 
mindre panncentraler som eldas med bioolja och 
pellets. En av de fyra anläggningarna som stöttar i 
fjärrvärmenätet har avvecklats under året liksom pann-
centralen i Rödeby som anslutits till fjärrvärmenätet. 
Pelletspannorna i Rödeby producerar numer värme i ett 
mindre nät i Nättraby, s k närvärme. Gasolanläggningen 
på Verkö avvecklades under hösten och en tillfällig 
anläggning förser kunderna med fjärrvärme i väntan 
på anslutningen till huvudnätet. 

Bolagets sammanlagda koldioxidutsläpp uppgick 2012 
till 3 580 ton (3 494 ton) varav 2 210 ton (3 226 ton) 
inom fjärrvärmenätet och resterande i mindre anlägg-
ningar. Bolaget ska därmed lämna 2 210 utsläpps-
rätter, en utsläppsrätt för varje ton utsläppt koldioxid. 
Närvärmenäten som till att börja med försågs med 
värme genom oljeeldade anläggningar har ersatts med 
biobränslebaserade enheter.  

Sedan halvårsskiftet 2010 levererar dotterbolaget 
endast förnybar el till alla konsumenter.

Framtida utveckling 
Moderbolaget
Styrelsens målsättning med anslutningen av kunder 
till fjärrvärmenätet har inneburit att kraftvärmever-
ket etapp I har fått en bra start. Under hösten gick 
kraftvärmeverket för fullt. Uppdraget att arbeta fram 
beslutsunderlag för etapp 2 pågår och beräknas färdigt 
under hösten 2013. Under 2013/2014 räknar bolaget 
med att närvärmeanläggningen i Jämjö är färdigställd 
och så även anslutningen av Verkönätet.

Övertagandet av fibernätet på landsbygden har satt 
fart på de ekonomiska föreningarna som bygger fiber-
nät utanför tätbebyggt område. Enligt affärsplanen 
kommer bolaget att ansluta fem byanät till det opera-
törsneutrala Stadsnätet per år.  

Bolaget har ansökt om statligt bidrag för att sätta upp 
solceller för el-generering på kraftvärmeverket. Plane-
ringen fortgår när det gäller laddstolpar till elbilar och 
bolaget kommer under våren 2013 att utöka antalet 
med fem stycken för att stimulera användningen av 
elbilar i samhället.

Dotterbolaget
Den stora förändringen är den föreslagna nordiska slut-
kundsmarknaden. Innebär att elhandelsbolaget blir den 
enda kontakten med kunden och bolaget får därmed 
även hantera elnätsfakturorna till kunden. Organisatio-
nen förbereder sig inför det kommande beslutet genom 
att se över rutiner m m.

Riskfaktorer 
Moderbolaget
Bolagets finansiella risk är ränterisken. Bolagets 
lånestruktur har en duration av 2,7 år (3,9 år). 
(Duration betyder förfallostruktur för låneportföljen). 
Finanspolicyn säger att bolaget ska hålla en genom-
snittlig bindningstid av 2-6 år med inriktning 3-4 år. 
Genom swappar har bolaget en genomsnittlig ränte-
bindning av 4,4 år (4,0 år). Om bolagets genomsnittliga 
ränta skulle öka med 1,0 % ökar räntekostnaden med 
14,0 mkr baserat på nuvarande låneskuld.

Det uppstår en marknadsrisk om kunderna väljer att 
köpa någon produkt från annan leverantör. Denna risk 
motverkas av att det inom koncernen finns ett flertal 
andra produkter som säljs till kunderna och därmed är 
koncernen inte beroende av en enskild produkt.

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 rutinbeskriv-
ningar som verksamheten har att följa.

Dotterbolaget
Kvarkraftsavräkning har utvecklats under 2012 och 
slutavräkningarna kommer löpande vilket minskat 
osäkerheten i volymerna och därmed också efter-
debiteringarna.

Styrelsen har antagit en ny krafthandelspolicy som 
reglerar öppna positioner inom elhandeln och belyser 
även hur vår nya elproduktion ska prissäkras för 

att minimera riskerna. Bolaget har köpt in hela sitt 
behov av elcertifikat och annullerat dessa enligt 
lagstiftningen. 

Forskning och utveckling
Bolaget har under året deltagit i ett mindre antal 
forskningsprojekt i branschorganisationernas regi. 

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserad förlust -11 724 175 kr
Årets resultat 11 706 408 kr
Summa -17 767 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att 
förlusten, 17 767 kr, överförs i ny räkning. 

Koncernens fria egna kapital uppgår till 16 450 KSEK. 
Inga avsättningar till bundna reserver föreslås.
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”Hög tillgänglighet gör det 
lätt för medborgarna att 
ägna sig åt återvinning.”

”Skola, vård, omsorg och 
annan samhällsservice 
kräver trygg leverans av el.”
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Styrelse

Christer Sandström, vice ordförande | Charlotte André, suppleant | Michael Thurbin, ledamot 

Stefan Steenhoff, facklig företrädare SEKO | Arne Stenström, suppleant | Anders Savetun, facklig företrädare Vision | Catharina Rosenqvist, ledamot

Bengt Johansson, ledamot | Mats Lindbom, Ordförande | Frånvarande: Roger Arvidsson, suppleant

”Affärsverken arbetar på ett 
framgångsrikt sätt för medborgarna, 
näringslivet och samhällsnyttan.”
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G ä l l e r  k o n c e r n e n

5 år i sammandrag

Belopp anges i KSEK där ej annat anges 2012 2011 2010 2009 2008

Ur resultaträkningarna:
Nettoomsättning 829 330 772 380 989 506 745 239 645 594
Avskrivning enligt plan 73 312 59 051 56 635 52 718 49 480
Finansnetto -46 151 -35 385 -22 083 -16 294 -14 950
Resultat efter finansnetto 19 094 24 281 42 690 33 899 46 222

Ur balansräkningarna:
Anläggningstillgångar 1 705 994 1 510 634 1 108 959 830 987 686 350
Omsättningstillgångar 368 888 277 587 464 121 228 321 207 785
Eget kapital 323 936 308 588 308 139 278 723 252 820
Skulder 1 750 946 1 479 527 1 264 941 780 585 641 315
Balansomslutning 2 074 882 1 788 221 1 573 080 1 059 308 894 135
Investeringar 272 599 455 438 337 063 198 961 114 655

Nyckeltal:
Avkastning på totalt kapital, % 3,6 3,5 4,2 4,7 7,3
Avkastning på eget kapital, % 5,9 7,9 13,9 18,0 25,7
Soliditet, % 15,6 17,3 19,6 26,3 28,3
Självfinansieringsgrad, % 53,1 19,1 31,7 53,7 129,5
Skuldsättningsgrad, ggr 5,4 4,8 4,1 2,8 2,5

Andra nyckeltal:
Eltransport på nätet, GWh 403 406 428 418 419
Fjärrvärmeförsäljning, GWh 253 232 269 223 197
Deponeringsmängd, Bubbetorp, ton 2 410 2 203 3 862 1 744 8 483
Antal resande med Skärgårdstrafiken, st 57 241 53 229 58 011 54 314 47 750
Medelantalet anställda, st 200,6 191,6 173,9 173,6 176,6
Löner (exkl styrelse och VD), KSEK 67 555 60 145 61 812 60 156 56 707
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 KONCERNEN MODERBOLAGET  
  
(KSEK) Not 2012 2011 2012 2011
   
Nettoomsättning 1 829 330  772 380 454 337 408 405
Aktiverat arbete för egen räkning  10 471  155 554 10 471 155 554

Summa intäkter  839 801  927 934 464 808 563 959

Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter 2 -542 602  -667 338 -176 388  -312 643
Övriga externa kostnader 3, 4 -59 210 -51 486 -63 137  -55 001
Personalkostnader 5, 6, 7 -97 955 -90 173 -90 466  -83 210
Avskrivning enligt plan 8 -73 312 -59 051 -73 312  -59 051
Övriga rörelsekostnader  -1 477 -220 -1 475  -219

Summa kostnader  -774 556 -868 268 -404 778  -510 124

Rörelseresultat  65 245 59 666 60 030  53 835

Resultat från finansiella investeringar   
Ränteintäkter  8 589 2 042 8 485  1 801
Räntekostnader  -54 740 -37 427 -53 967  -36 535

Summa finansiella investeringar  -46 151 -35 385 -45 482  -34 734

Resultat efter finansiella poster  19 094 24 281 14 548  19 101
   
Bokslutsdispositioner 9   1 413  -636
Skatt på årets resultat 10 11 404 -6 422 -4 255  -4 900

Årets resultat  30 498 17 859 11 706  13 565

BalansräkningResultaträkning

 KONCERNEN MODERBOLAGET
 
Tillgångar (KSEK) Not  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
 
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11  
Dataprogram  7 860 2 780 7 860 2 780

Summa immateriella anläggningstillgångar 7 860 2 780 7 860 2 780

Materiella anläggningstillgångar 11
Byggnader och mark  334 273 58 045 334 273 58 045 
Maskiner och andra tekniska anläggningar  1 305 717 688 806 1 305 717 688 806
Inventarier och verktyg  7 077 5 586 7 077 5 586
Pågående nyanläggningar, maskiner  49 500 753 425 49 500 753 425

Summa materiella anläggningstillgångar 1 696 567 1 505 862 1 696 567 1 505 862
 
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  12   4 814 4 814
Andra långfristiga fordringar  1 567 1 992 1 567 1 992

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 567 1 992  6 381 6 806

Summa anläggningstillgångar  1 705 994 1 510 634 1 710 808 1 515 448

Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror och förnödenheter  32 664 30 107 32 664 30 107
 
Summa varulager  32 664 30 107 32 664 30 107
 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  87 204 73 993 87 796 71 007
Fordringar hos koncernföretag 13 44 750 37 535 48 944 44 052
Övriga fordringar  7 446 14 352 7 230 14 160
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 76 172 73 448 30 774 38 255
 
Summa kortfristiga fordringar  215 572 199 328 174 744 167 474
 
Kassa och bank  120 652 48 152 117 536 45 797
 
Summa omsättningstillgångar  368 888 277 587 324 944 243 378

Summa tillgångar  2 074 882 1 788 221 2 035 752 1 758 826
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Kassaflödesanalys

 KONCERNEN MODERBOLAGET

Eget kapital och skulder Not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital 14

Bundet eget kapital
Aktiekapital (201 256 aktier)  20 126 20 126 20 126 20 126
Bundna reserver  287 360 288 462
Reservfond    4 100 4 100

Summa bundet eget kapital  307 486 308 588 24 226 24 226

Fritt eget kapital   
Balanserad förlust  -14 048 -17 753
Balanserad vinst eller förlust    -11 724 -13 365
Årets resultat  30 498 17 859 11 706 13 565

Summa fritt eget kapital  16 450 106 -18 200

Summa eget kapital  323 936 308 694 24 208 24 426

Obeskattade reserver 15   383 218 384 631

Avsättningar
Uppskjuten skatt 16 84 308 101 158
Övriga avsättningar 17 22 949 22 264 22 950 22 264

Summa avsättningar  107 257 123 422 22 950 22 264

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 18 1 400 000 1 141 844 1 400 000 1 100 000
Övriga skulder 19 39 410 25 377 39 410 25 377

Summa långfristiga skulder  1 439 410 1 167 221 1 439 410 1 125 377

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  94 711 77 426 61 340 61 152
Skulder till koncernföretag 20 43 551 43 792 71 514 113 325
Skatteskulder  3 60 0 59
Övriga skulder 21 26 480 28 450 7 261 6 788
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 22  39 534 39 156 25 851 20 804

Summa kortfristiga skulder  204 279 188 884 165 966 202 128

Summa eget kapital och skulder  2 074 882 1 788 221 2 035 752 1 758 826

Ställda säkerheter 23 0 0 0 0
Ansvarsförbindelser 23 Inga Inga 28 500 28 500

 KONCERNEN MODERBOLAGET 
 
(KSEK) 2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 19 094 24 281 14 548 19 101
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 88 319 56 281 88 320 56 280
Delsumma 107 413 80 562 102 868 75 381
Betald skatt -2 -58 1 -59
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 107 411 80 504 102 869 75 322

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Ökning (-) Minskning (+) av varulager -2 557 -15 773 -2 557 -15 772
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -16 244 126 361 -7 270 84 124
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 15 395 -14 694 -36 162 72 424

Kassaflöde från den löpande verksamheten 104 005 176 398 56 880 216 098

Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -270 554 -459 259 -270 554 -459 251
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 168 145 1 168 145
Ökning (-) Minskning (+) långa fordringar 425 -1 511 425 -1 511

Kassaflöde från investeringsverksamheten -164 956 -284 227 -268 961 -460 617

Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån 378 156 411 844 420 000 370 000
Amortering skuld -120 000 -180 000 -120 000 -180 000 
Erhållna koncernbidrag   4 520 5 157
Lämnade koncernbidrag -20 700 -23 563 -20 700 -23 563

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 237 456 208 281 283 820 171 594

Årets kassaflöde 72 500 -75 946 71 739 -72 925

Likvida medel vid årets början  48 152 124 098 45 797 118 722
Likvida medel vid årets slut 120 652 48 152 117 536 45 797

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 73 312 59 051 73 312 59 051
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 289 -39 289 -40
Valutakursdifferens 0 0
Förändring långfristig skuld, övriga skulder 14 033 1 841 14 033 1 841
Förändring övriga avsättningar 685 -4 572 686 - 4 572

Summa 88 319 56 281 88 320 56 280
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Noter

Rörelseresultat före
finansiella poster 2012 2011

Elnät 26 806 20 754
Värme 27 603 10 394
Renhållning 5 998 11 636
Övrigt -377 11 051

Summa 60 030 53 835

Not 2 Terminskontrakt   
 
Avser endast koncernen.

Terminskontrakt el 2012 2011

Avser endast koncernen då detta avser dotterbolagets 
säkrade elkontrakt på Nordpool via mäklare.

Antal kontrakt 478 557
Säkrad volym MWh 1 206 344 1 178 542
Andel säkrat/
kontrakterad volym i % 99 97 
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet -52 694 -64 022 
 
Terminskontrakt elcertifikat 2012 2011 
  
Antal elcertifikat 114 000 111 600 
I % av årsförbrukningen 76 88 
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet 2 289 -10 849

Avser både koncern och moderbolag.

Terminskontrakt utsläppsrätter  2012 2011

Antal utsläppsrätter stycken 4 147 2 834
I % av årsförbrukningen 187 88 
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet 240 174

Terminskontrakt valuta    2012 2011

Valutaterminer till inköp av material  
och utrustning nybyggnation av 
kraftvärmeverk 
Antal valutakontrakt  1 1
KEUR  1 000 5 400
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet -235 505

Finansiella instrument, ränteswappar   2012 2011

Nominellt belopp KSEK  480 000 200 000
Antal kontrakt  9 4
% av totala lån  34 18
Löptid i snitt, år  7,9 10
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet 13 914 4 524

Redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer 

Belopp i KSEK, om inget annat anges. Om inte särskilt 
anges, gäller kommentarerna både koncernen och 
moderbolaget.

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisnings-
lagen och följer Bokföringsnämndens råd. I det fall det 
saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden, har i 
förekommande fall vägledning hämtats från Redovis-
ningsrådets rekommendationer.  
 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden samt Redovisningsrådets rekommendationer, 
varvid moderbolagets anskaffningsvärden för aktier i 
dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna 
kapital. Koncernbidrag redovisas enligt redovisnings-
rådets akutgrupps uttalande angående redovisning av 
koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att 
lämnade/mottagna koncernbidrag redovisas direkt i eget 
kapital med beaktande av en beräknad skatteeffekt på 
26,3 %.    
    
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är upp-
tagna till anskaffningsvärdena minskade med ackumu-
lerade avskrivningar. Avskrivningar sker på ursprungligt 
anskaffningsvärde och med procentsatser som bedöms 
efter ekonomisk livslängd. Bolaget använder samma 
procentsatser som branschen gör, se not 8.  
  
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffnings-
pris och verkligt värde. Först in/först ut principen har 
använts. Erfoderligt inkuransavdrag har gjorts.  
    
Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas 
inflyta.   
 
Anslutningsavgifter avseende både elnät, värme och 
stadsnät periodiseras med en tiondel som en intäkt 
per år. Vi tar upp nästkommande års upplösning som 
en kortfristig skuld och resterande nio år som en övrig 
långfristig skuld.   
   
 

Not 1 Information om rörelsegrenar

Nettoomsättning och rörelseresultat före finansiella 
poster fördelar sig på följande rörelsegrenar (avser 
moderbolaget). Dotterbolagen har bara en rörelsegren.

Nettoomsättning 2012 2011

Elnät 100 522 94 797
Värme 193 125 163 135
Renhållning 74 404 76 737
Övrigt 86 286 73 736

Summa 454 337 408 405

Not 3 Kostnader för revisorerna

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

 2012 2011 2012 2011
 Koncern Koncern Moderbol Moderbol

Totalt Ernst & Young 271 214 271 214
varav revision 211 165 211 165

Not 4 Försäljning och inköp mellan koncernföretag (%)

Interna försäljningar 2012 2011

Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen 7 8
Affärsverkskoncernen/
Karlskrona kommun 11 15
Moderbolaget/Koncernbolagen 13 13
Moderbolaget/Karlskrona kommun 16 21

Interna inköp 2012 2011

Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen 0 0
Affärsverkskoncernen/
Karlskrona kommun 2 1
Moderbolaget/Koncernbolagen 6 4
Moderbolaget/Karlskrona kommun 5 2

Not 5 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda 2012 2012 2011 2011
 Antal Varav Antal Varav
 anst. män anst. män

Moderbolaget 187,9 78% 179,5 76%
Dotterbolag 12,8 54% 12,1 57%
Koncernen totalt 200,6 77% 191,6 75%

Könsfördelningen
bland ledande 2012 2012 2011 2011
befattningshavare Kvinnor Män Kvinnor Män

Moderbolaget
Styrelse 1 4 1 4
Företagets ledning 1 5 1 7

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 2012 2012 2011 2011 
 Löner och Sociala Löner och Sociala 

 andra kostn (varav andra kostn (varav 

 ersättn penskostn) ersättn penskostn)

Totalt 63 800 24 272 56 847 23 744
moderbolag  (5 359)  (5 470)
varav styrelse
och VD 1 145 959 1 146 802
  (486)  (362)
Totalt 5 010 2 109 4 552 2 034 
dotterbolag  (493)  (481)
varav styrelse
och VD 110 31 108 31

Totalt 68 810 26 381 61 399 25 778
koncernen  (5 852)  (5 951)
varav styrelse 
och VD 1 255 990 1 254 833
  (486)  (362)

Not 7 Avtal om avgångsvederlag

Styrelsen kan skilja VD från sin tjänst med sex månaders 
uppsägningstid. Därefter utgår lön under tolv månader.

Not 8 Avskrivning enligt plan

Avser både koncern och moderbolag. Avskrivningarna
är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och
ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:

 % 2012 2011

Immateriella anläggningar 20 1 953 1 715
Byggnader och    
markanläggningar 2-5 5 317 3 022 
Maskiner och andra
tekniska anläggningar 3-20 64 445 52 989 
Inventarier och verktyg 10-20 1 597 1 325

Summa avskrivningar  73 312 59 051

Not 9 Bokslutsdispositioner

Avser moderbolaget. Minustecken innebär en upplösning.  
  
 2012 2011

Skillnad mellan bokförda
avskrivningar och
avskrivningar enligt plan -1 413 636

Summa -1 413 636
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Not 11 Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Avser både koncern och moderbolag.

Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 10 679 10 679
Inköp 7 325 0
Försäljningar/utrangeringar -5 572
Utgående anskaffningsvärde 12 432 10 679

Ingående avskrivningar -7 899 -6 184
Försäljningar/utrangeringar 5 280
Årets avskrivningar -1 953 -1 715
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 572 -7 899 
 
Utgående planenligt restvärde 7 860 2 780

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnad och mark 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 86 839 69 701
Inköp 281 545 17 213 
Försäljningar/utrangeringar   -75
Utgående anskaffningsvärde 368 384 86 839

Ingående avskrivningar -28 794 -25 810
Försäljning/utrangeringar  38 
Årets avskrivningar -5 317 -3 022 
Utgående ackumulerade
avskrivningar -34 111 -28 794

Utgående planenligt restvärde 334 273 58 045

Taxeringsvärden byggnader 32 367 32 367 
Taxeringsvärden mark 5 700 5 700

Summa taxeringsvärden fastigheter 38 067 38 067

Maskiner och andra
tekniska anläggningar 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 1 255 985  1 121 554 
Inköp 682 522 137 271 
Försäljningar/utrangeringar -21 456 -2 840
Utgående anskaffningsvärde 1 917 051 1 255 985

Ingående avskrivningar -567 179 -516 961 
Försäljning/utrangeringar 20 290 2 770 
Årets avskrivningar -64 445 -52 988 
Utgående ackumulerade
avskrivningar -611 334 -567 179

Utgående planenligt restvärde 1 305 717  688 806

Inventarier och verktyg 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 11 991 10 921
Inköp 3 088 1 070
Försäljningar/utrangeringar  -167 0 
Utgående anskaffningsvärde 14 912 11 991

Ingående avskrivningar -6 405 -5 080
Årets avskrivningar -1 597 -1 325
Försäljningar/utrangeringar 167 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 835 -6 405

Utgående planenligt restvärde 7 077 5 586

Pågående nyanläggningar 2012 2011

Maskiner och andra
tekniska anläggningar 49 500  753 425

Not 12 Andelar i koncernföretag

Avser moderbolaget.

 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört 

 andel andel andelar värde 

  
Affärsverken Energi AB 100 % 100 % 400 4 000 
Sydost Energi AB 100 % 100 % 60 814

Summa    4 814

 Organisationsnummer Säte

Affärsverken Energi AB 556086-1618 Karlskrona
Sydost Energi AB 556532-0834 Karlskrona

Not 10 Skatt

Minustecken innebär en skatteintäkt.

 2012 2011 2012 2011
 Koncern Koncern Moderbol Moderbol

Inkomstskatt 2 58 0 59
Uppskjuten skatt
koncernbidrag 5 444 6 197 4 255 4 841
Uppskjuten skatt
obeskattade reserver -311 167 0 0
Förändrad skattesats
från 26,3 till 22 % på 
obeskattade reserver -16 539 0 0 0

Summa -11 404 6 422 4 255 4 900

Not 13 Fordringar hos koncernföretag

 2012 2011 2012 2011
 Koncern Koncern Moderbol Moderbol

Koncernbolag 16 264 14 874 20 458 21 391
Övriga ej
koncernbolag 28 486 22 661 28 486 22 661

Totalt
Karlskrona kommun  44 750 37 535 48 944 44 052

Not 15 Obeskattade reserver

Avser moderbolag.
 
 2012 2011

Skillnad mellan bokförda
avskrivningar och
avskrivningar enligt plan 383 218 384 631

Not 16 Uppskjuten skatt

Den uppskjutna skatteskulden beräknas till 26,3 %.
 
 2012 2011

Uppskjuten skatt 84 308 101 158 
 

Not 17 Övriga avsättningar

Avser avsättning till deponeringsanläggningarna 
Torskors, som inte används längre, och Bubbetorp.

Not 18 Skulder koncernföretag

Koncernen 2012 2011

Övriga ej koncernbolag, lån 1 400 000 1 100 000
Övriga ej koncernbolag, 
checkkredit (limit MSEK 75) 0 41 844
Summa övriga ej koncernbolag 1 400 000 1 141 844

Totalt Karlskrona kommun 1 400 000 1 141 844
Förfaller till ”betalning”
fem år eller senare 60 000 170 000 
 
Moderbolaget 2012 2011

Övriga ej koncernbolag, lån 1 400 000 1 100 000 
Summa övriga ej koncernbolag 1 400 000 1 100 000

Totalt Karlskrona kommun 1 400 000 1 100 000 
Förfaller till ”betalning”
fem år eller senare 60 000 170 000

Not 14 Förändring av eget kapital

Koncernen Aktie- Bundna Balans. Årets Summa 

 kapital reserver resultat resultat

Belopp vid
årets ingång 20 126 288 462 -17 753 17 859 308 694
Årets vinst
till balanserat
resultat  -16 539 34 398 -17 859 0
Förskjutning
mellan fria och
bundna reserver  15 437 -15 437  0
Lämnat koncernbidrag  -20 700  -20 700
Uppskjuten skatt   
lämnat koncernbidrag   5 444  5 444
Årets resultat    30 498 30 498

Summa 20 126 287 360  -14 048 30 498 323 936

Moderbolaget Aktie- Reserv- Balans. Årets Summa

 kapital fond resultat resultat

Belopp vid
årets ingång 20 126 4 100 -13 365 13 565 24 426
Årets vinst
till balanserat
resultat   13 565 -13 565 0
Lämnat koncernbidrag  -20 700  -20 700
Uppskjuten skatt
lämnat koncernbidrag   5 444  5 444
Erhållet koncernbidrag
dotterbolaget   4 521  4 521
Uppskjuten skatt
erhållet koncernbidrag  -1 189  -1 189
Årets resultat    11 706 11 706

Summa 20 126 4 100 -11 724 11 706 24 208

Not 19 Övriga skulder

Avser periodiserade anslutningsavgifter på Elnät, Värme 
och Stadsnät. Periodisering har skett med 10 % per år. 
Avser både koncern och moderbolag.

 2012 2011

Övriga skulder 39 410 25 377
Förfaller till “betalning”
fem år eller senare 16 492 9 780
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Not 21 Övriga skulder

 2012 2011 2012 2011 
 Koncern Koncern Moderbol Moderbol

Mervärdesskatt 5 508 9 016 4 430 2 977
Avfallsskatt -191 -102 -191 -102
Arbetsgivaravgift
och källskatt 3 102 2 883 2 857 2 631
Energiskatt 17 895 15 370 0 0
Övrigt 166 1 283 165 1 282

Summa 26 480 28 450 7 261 6 788

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2012 2011 2012 2011
 Koncern Koncern Moderbol Moderbol

 
Löneskulder 549 290 574 316
Semesterlöneskuld 4 054 3 318 3 718 3 014
Sociala avgifter 2 926 2 631 2 700 2 425
Periodiserade
anslutningsavgifter 6 484 4 774 6 484 4 774
Upplupen kostnad,
råkraft och
elcertifikat 13 146 17 541 0 0
Övriga upplupna
kostnader 12 375 10 524 12 375 10 197
Förutbetalda
intäkter 0 78 0 78

Summa upplupna
kostnader och
förutbetalda intäkter 39 534 39 156 25 851 20 804

Not 23 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Avser moderbolag.

Ansvarsförbindelser 2012 2011

Borgensförbindelse 28 500 28 500

Not 24 Nyckeltalsdefinitioner

Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:

Samtliga nyckeltal är beräknade på utgående balans. 
Beräknat eget kapital är eget kapital med tillägg om 
73,7 % av obeskattade reserver.

Soliditet

Beräknat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
 
Resultat efter finansiella intäkter i procent av balans-
omslutningen.

Avkastning på eget kapital

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

Not 20 Skulder koncernföretag

 2012 2011 2012 2011
 Koncern Koncern Moderbol Moderbol

Koncernbolag 20 753 23 563 48 716 93 096
Övriga ej
koncernbolag 22 798 20 229 22 798 20 229

Totalt
Karlskrona kommun 43 551 43 792 71 514 113 325 
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Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Affärsverken Karlskrona AB 
för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta en årsredo- 
visning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncern- 
redovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan in-
formation i årsredovisningen och koncernredo- 
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beak-
tar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innefattar 

också en utvärdering av ändamålsenligheter i 
de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisning-
en 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 2012 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även reviderat 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Affärsverken 
Karlskrona AB för 2012-01-01 - 2012-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust, och det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för förvalt-
ningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
oss om förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.
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rets höjdpunkt 2012 för Affärsverken i Karls-
krona AB var självfallet invigningen av kraft-
värmeverket. När energiminister Anna-Karin Hatt 
invigningstalade i september sattes punkt för ett 

etappmål i arbetet med att 
göra kommunen oberoende 
av fossil energi. Processen 
startade redan på 1980-talet 
och har med andra ord varit 
lång och stundtals även 
mödosam. Varför skulle vi er-
sätta oljan som är så lätt att 
hantera med grönt bränsle? 
Så småningom ökade dock 
insikten bland besluts-
fattarna, och modet växte 
till ett beslut om en investe-
ring om 750 miljoner kronor. 
För oss som målmedvetet, 
och ofta i motvind, har job-
bat för att förverkliga bygget 
av ett kraftvärmeverk har 
målen framförallt varit att: 
1) göra oss oberoende av 
fossil, ändlig energi, 2) skapa 
förutsättningar för bättre 
luftkvalitet och bättre stads-
miljö, och 3) skapa riktiga, långsiktigt hållbara jobb i den 
gröna sektorn. Det första målet är inte uppnått än, men 
genom att ersätta över 700 oljeeldade värmecentraler 
i flerfamiljshus, kontors- och företagsfastigheter med 
tre biobränsledrivna anläggningar har vi kommit väldigt 
nära de båda andra målen. 

Parallellt med kraftvärmeverket har arbetet med 
utbyggnad av närvärme i Nättraby pågått och i Jämjö 
har arbetet startat. Därtill pågår ett stort investerings-
arbete på Verkö med målet att ansluta Verkö till 

fjärrvärmenätet.
    För affärsområde Stadsnät  
präglades 2012 av köpet av 
IP-Onlys fibernät på landsbygden. 
Köpet har höjt förväntningarna på 
ökad support från Affärsverken till 
de fibernätsföreningar som växer 
fram. Det skapar möjligheter, men 
innebär också tuffa utmaningar 
för affärsområdet. 
    Affärsverken har stora utma-
ningar inom alla affärsområden. 
Det är samtidigt genom utma-
ningarna som företaget behåller 
den spänst som ger möjligheter 
att förstärka positionen på en 
konkurrensutsatt marknad. Det är 
en fördel i en alltmer globaliserad 
värld att verka på en lokal mark-
nad med ett etablerat varumärke. 
Förtroende är dock en färskvara 
som ständigt behöver återerövras. 
Det engagemang som personalen 

visar i sitt arbete och det gemensamma resultatet från 
2012 talar tydligt om att Affärsverken är rustat för 
morgondagen. För detta vill vi i styrelsen rikta ett varmt 
tack till VD och alla medarbetare. 

Ordförande

”Vi har invigt kraftväme-
verket och står väl 
rustade för morgondagen.”

M AT S  L I N D B O M

Å
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Till årsstämman i Affärsverken Karlskrona AB
org nr 556049-4733

Vi har granskat bolagets verksamhet under 
2012.

Granskningen har utförts enligt aktiebolags-
lagen och god revisionssed.

Granskningen har utgått från bedömning av 
väsentlighet och risk. Samplanering har skett 
med bolagets auktoriserade revisor.

Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda 
direktiv bedöms vara god.

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

Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevi-
sorer i Affärsverken Karlskrona AB – Bo Löfgren 
och Annacarin Leufstedt – undertecknar denna 
granskningsrapport.

Karlskrona den 26 mars 2013

Bo Löfgren
Annacarin Leufstedt

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

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het har vi utöver vår revision av årsredovisning-
en och koncernredovisningen granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar 
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Karlskrona den 28 mars 2013
Ernst & Young AB

Anders Håkansson, Auktoriserad revisor
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Ledningsgrupp

Jan Lindqvist, affärsområdeschef | Åke Svensson, affärsområdeschef | Anders Savetun, affärsområdeschef

Jan Svensson, VD | Anders Persson, administrativ chef | Anders Karmehed, affärsområdeschef | Anna Wallin, marknads- och försäljningschef

”Samtliga affärsområden har 
under 2012 visat att de fokuserar 
på kvalitet och leveranssäkerhet.”



Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Affärsverken 
Karlskrona AB, organisationsnummer 556049-4733 
med säte i Karlskrona. Detta i sin tur ägs till 100 % 
av AB Karlskrona Moderbolag med organisations-
nummer 556291-9877, med säte i Karlskrona, som 
ägs av Karlskrona kommun.

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

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret och efter dess utgång
Spotpriserna på den nordiska elmarknaden har under 
året överlag varit låga och juli gav det lägsta månads-
medlet på 11 år. Kunderna har uppmärksammat detta 
och andelen rörligt elpris har ökat. Även priserna på 
el-terminer har sjunkit och med en stärkt svensk krona 
har även priset på fasta priser varit gynnsamma för 
kunderna. Rörligheten i kundkollektivet har över lag 
blivit större. 

Indelningen av Sverige i elområden har generellt givit 
kunderna i södra delen av Sverige en ökad kostnad för 
sina elinköp. Nivån har varit lägre än först indikerat av 
marknaden. Bolaget vidareför elområdespriserna till 
kunden direkt och det gäller både om priset blir plus 
eller minus. Detta har bolagets kunder tjänat på under 
året.

Under året har ett stort antal utgående kontrakt och 
portföljer tecknats eller förhandlats om. Bolaget har 
kunnat behålla sin marknadsandel av kunderna och 
inom det gamla distributionsområdet kan vi se en svag 
ökning vilket vi jobbat för de senaste åren. Vi får fler 
och fler kunder som också vill handla sin el på ett mer 
följsamt sätt mot börsen än att bara välja fast pris vid 
ett tillfälle. Bolaget erbjuder nu alla kunder att handla 
gemensamt i ”Karlskronaportföljen” eller ”Sverigeport-
följen”. Detta har varit ett uppskattat initiativ och vi 
har erhållit positiva reaktioner. Riskerna sprids över 
tid och inköpen sköts av vana och kompetenta el-
handlare.

Riskfaktorer
Bolaget har arbetat med utgångspunkt från den av 
styrelsen fastställda riskpolicyn. Bolaget arbetar aktivt 
för att minimera sitt risktagande. I början av 2013 har 
styrelsen antagit en uppdaterad riskpolicy, som ger 
en noggrannare uppföljning av risker över tid. Utställda 
offerter har korta öppettider dels för att kunna erbjuda 
fördelaktiga priser till marknaden/kunden och dels 
minimera riskerna. Det uppkommer risker när bolaget 
säljer fastprisavtal med rörlig förbrukning till kunderna. 
Prissäkring sker utifrån kundernas förbrukningspro-
filer och historik. Detta sker med el-terminer. Bolaget 
använder den finansiella marknaden för att prissäkra 
sig mot pristoppar. Inför vintern prissäkrade bolaget 
sig även mot kallt väder då förbrukningen kan stiga 
mycket, främst bland eluppvärmda villor. Bolaget har 
köpt in hela sitt behov av elcertifikat och annullerat 
dessa enligt lagstiftningen.

Resultat och ställning
Årets resultat nådde inte upp till budgeten. Kvarkraft-
redovisningen har under året kommit ifatt och efter-
släpningen utgör vid årets slut ca 6 månader. 

Framtida utveckling
Bolaget har en tydlig målsättning. Förlorad volym 
ska tas igen och vår ambition är att vara så konkur-
renskraftiga att 90 % av den lokala marknaden väljer 
bolaget som leverantör. Vi kommer under 2013 att 
lägga fokus på att ligga väl framme på elmarknaden 
med attraktiva priser och hög personlig service till våra 

Förvaltningsberättelse
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”Vi satsar mycket kraft på 
att göra kommunen attraktiv 

att leva och verka i.”

kunder. Vi ska vara det lokala alternativet och sedan 
växa utifrån vår utgångspunkt Karlskrona. Energieffek-
tivisering är en verksamhet som kommer att öka. När 
priserna stiger blir det allt mer viktigt att effektivisera 
och minimera sin elkonsumtion.

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

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:
Balanserad vinst 19 656 kr
Årets resultat 3 350 029 kr
Lämnat koncernbidrag                    -3 331 724 kr
Summa 37 961 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att vinsten, 
37 961 kr, överförs i ny räkning.
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Definitioner
Energienheter
Wh wattimme 
kWh kilowattimme 1 000 Wh
MWh megawattimme 1 000 kWh
GWh gigawattimme 1 000 MWh
TWh terawattimme 1 000 GWh

Effektenheter
W watt
kW kilowatt 1 000 W
MW megawatt 1 000 kW

Övriga enheter
V volt
kV kilovolt 1 000 V
KSEK tusen kronor
MSEK miljoner kronor 

Resultat och ställning 2012 2011 2010 2009 2008 

Nettoomsättning  399 546 394 199 580 026 392 697 312 182 
Resultat efter finansiella poster      4 539 5 173 14 960 4 306 11 593 
Balansomslutning    75 303 109 468  113 747 124 141 98 781 
Soliditet (%) 6,4 4,4 4,2 3,9 4,9 
Avkastning på totalt kapital (%)          7,1 5,3        13,8 4,0 12,4 
Medelantalet anställda (st) 12,8 12,1 11,8 10,1 9,9 

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.

• I not 14 är nyckeltalen definierade.

3130



11

A f f ä r s v e r k e n  E n e r g i  A B

Resultaträkning

33

Årets siffror
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(KSEK) Not 2012 2011 
 
Nettoomsättning 1 399 546 394 199
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter 2 -373 157 -365 329
Övriga externa kostnader 3 -13 682 -15 981
Personalkostnader 4,5,6,7 -7 480 -7 049
Övriga rörelsekostnader  -2 0

Summa kostnader  -394 321 -388 359
   
Rörelseresultat  5 225 5 840
   
Resultat från finansiella investeringar   
Övriga ränteintäkter  103 240
Räntekostnader  -789 -907

Summa finansiella investeringar  -686 -667
   
Resultat efter finansiella poster  4 539 5 173
   
Skatt 8 -1 189 -1 353
   
Årets resultat  3 350 3 820
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KassaflödesanalysBalansräkning

Tillgångar (KSEK) Not 2012-12-31 2011-12-31
   
Omsättningstillgångar   
 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  -592 2 986
Fordringar hos koncernföretag 9 27 213 68 769
Övriga fordringar  216 191
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  45 397 35 193

Summa kortfristiga fordringar  72 234 107 139
   
Kassa och bank  3 069 2 329
   
Summa omsättningstillgångar  75 303 109 468
   
Summa tillgångar  75 303 109 468

Eget kapital och skulder  Not 2012-12-31 2011-12-31 
   
Eget kapital 10

Bundet eget kapital   
Aktiekapital (400 aktier)  4 000 4 000
Reservfond  800 800

Summa bundet eget kapital  4 800 4 800
   
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust  -3 312 -3 800
Årets resultat  3 350 3 820

Summa fritt eget kapital  38 20 
  
Summa eget kapital  4 838 4 820
   
Långfristiga skulder   
Övriga skulder 11 0 41 844

Summa Långfristiga skulder  0 41 844 
 
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  33 371 16 273
Skulder till koncernföretag  4 194 6 517
Skatteskuld  0 0 
Övriga skulder 12 19 218 21 663
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 13 682 18 351

Summa kortfristiga skulder  70 465 62 804
   
Summa eget kapital och skulder  75 303 109 468

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

(KSEK) 2012 2011

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 539 5 173
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 0 0
Delsumma 4 539 5 173
Betald skatt 0 3

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av rörelsekapital 4 539 5 176
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
 
Ökning (-) Minskning (+) av varulager 0 0
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 34 905 1 269
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 7 661 -46 143

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 566 -44 874
   
Skatt   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   
Ökning (-) Minskning (+) långa fordringar  
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0
   
Finansieringsverksamheten   
Upptagna lån 0 41 844
Amortering skuld -41 844 0
Återbetalda aktieägartillskott 0 0
Lämnade koncernbidrag -4 521 -5 156

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -46 365 36 688
   
Årets kassaflöde 740 -3 010

Likvida medel vid årets början   2 329 5 339
Likvida medel vid årets slut 3 069 2 329
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Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag (%)
 
 2012 2011

Interna försäljningar
Koncernbolagen 6 9
Karlskrona kommun 6 8

Interna inköp
Koncernbolagen 3 3
Karlskrona kommun 0 0

Redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer 

Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningsla-
gen och följer Bokföringsnämdens allmänna råd. I det fall 
det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämden, har 
i förekommande fall vägledning hämtats från Redovis-
ningsrådets rekommendationer. Försäljningen av varor 
intäktsredovisas vid leverans till kund i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter 
moms och rabatter. Kundfordringar samt koncernford-
ringar är upptagna till de belopp som beräknas inflyta. 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärden där inget annat anges. Koncernbidrag 
redovisas från och med 1999 enligt redovisningsrådets 
akutgrupps uttalande angående redovisning av koncern-
bidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att lämnade 
koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med beak-
tande av en beräknad skatteeffekt på 26,3 %.

Not 2 Terminskontrakt
 
 2012 2011

Avser endast koncernen då detta 
avser dotterbolagets säkrade 
elkontrakt på Nordpool via mäklare.

Terminskontrakt el
Antal kontrakt 478 557
Säkrad volym MWh 1 206 344 1 178 542
Andel säkrat/
kontrakterad volym i % 99 97
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet -52 694 -64 022

Terminskontrakt elcertifikat
Antal elcertifikat  114 000 111 600
I % av årsförbrukningen 76 88
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet 2 289 -10 849

Not 3 Kostnader för revisorerna

Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts 
av Ernst & Young. Kostnaden för Ernst & Young har varit 
KSEK 0(0). Totalt revisionsarvode redovisas av moder-
företaget Affärsverken Karlskrona AB. 

Not 4 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda 2012 2012 2011 2011
 Antal Varav Antal Varav
 anst. män anst. män
 
 12,8 54% 12,1 57%

Not 5 Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

 2012 2012 2011 2011
 Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelse 0 3 0 3
Företagets ledning 1 2 1 2

Not 6 Löner, ersättningar och sociala kostnader

 2012 2012 2011 2011 
 Löner och Sociala Löner och Sociala 

 andra kostn (varav andra kostn (varav 

 ersättn penskostn) ersättn penskostn)

Totalt bolaget 5 010 2 109 4 552 2 034
  (493)  (481)
Varav styrelse
och VD 110 31 108 31 

Not 7 Avtal om avgångsvederlag

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

Not 8 Skatt

 2012 2011

Inkomstskatt    0  -3 
Uppskjuten skatt på lämnat 
koncernbidrag   1 189  1 356

Summa   1 189  1 353

Not 10 Förändring av eget kapital

 Aktie- Reserv- Bal. Årets Summa 

 kapital fond vinst resultat

Belopp vid
årets ingång 4 000 800 -3 800 3 820 4 820
Årets vinst
till balanserat
resultat   3 820 -3 820 0
Lämnat
koncernbidrag   -4 521  - 4 521
Uppskjuten
skatt lämnat     
koncernbidrag   1 189  1 189
Årets resultat    3 350 3 350

Belopp vid
årets utgång 4 000 800 -3 312 3 350 4 838

Not 11 Övriga långfristiga skulder
 
 2012 2011

Checkkredit Karlskrona kommun
(limit 75 000 KSEK) 0 41 844

Totalt Karlskrona kommun 0 41 844

Not 12 Övriga skulder

 2012 2011

Energiskatt 17 894 15 370
Mervärdesskatt 1 078 6 039
Arbetsgivaravgift och källskatt 246 251
Övrigt 0 3

Summa 19 218 21 663

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2012 2011

Löneskulder -26 -26
Semesterlöneskuld 336 304
Sociala avgifter 227 206
Upplupen kostnad, råkraft och 
elcertifikat 13 145 17 541
Övriga upplupna kostnader 0 326
Förutbetalda intäkter 0 0

Summa 13 682 18 351

Not 14 Nyckeltalsdefinitioner

 Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:

Nyckeltalen är beräknade på utgående balans. Eget 
kapital utgörs av eget kapital med tillägg för 73,7 % av 
obeskattade reserver.

Soliditet
Eget kapital med tillägg för 73,7 % av obeskattade
reserver i procent av balansomslutningen.  

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella intäkter i procent av balans-
omslutningen.

Not 9 Fordringar hos koncernföretag

 2012 2011

Affärsverken Karlskrona AB 
(moderföretag) 27 213 68 769

Totalt Karlskrona kommun 27 213 68 769
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Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Affärs-
verken Energi i Karlskrona AB för räkenskaps-
året 2012-01-01 – 2012-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta en årsredo-
visning som ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvis- 
ande bild av Affärsverken Energi i Karlskrona 
AB:s finansiella ställning per den 31 december 
2012 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har 
vi även reviderat förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för Affärsverken Energi i Karlskrona AB 
för 2012-01-01 – 2012-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust, och det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för förvalt-
ningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
oss om förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

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

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het har vi utöver vår revision av årsredovisning-
en granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 

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

Vi har granskat bolagets verksamhet under 
2012.

Granskningen har utförts enligt aktiebolags- 
lagen och god revisionssed.

Granskningen har utgått från bedömning av 
väsentlighet och risk. Samplanering har skett 
med bolagets auktoriserade revisor.

Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda 
direktiv är god.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verk-
samhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt 
att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevi-
sorer i Affärsverken Energi i Karlskrona AB 
– Bo Löfgren och Annacarin Leufstedt – under-
tecknar denna granskningsrapport.

Karlskrona den 26 mars 2013

Bo Löfgren
Annacarin Leufstedt

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

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar 

vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Karlskrona den 23 mars 2013
Ernst & Young AB

Anders Håkansson, 
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
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