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VD TOMAS
H A R  O R D E T
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Jag kan inte vara annat än stolt över mina 
medarbetare. Vi har under de senaste två åren 
följt vår plan och lagt ner mycket arbete på 
att vidareutbilda och kompetensutveckla oss 
samt på att systematisera och effektivisera 
vår mångsidiga verksamhet. Det har gett oss 
möjlighet att hantera processer, förbättringar 
och inte minst våra kunder på ett konsekvent 
och förstklassigt sätt. Det har också gett oss 
en utmärkt grund för en intensiv digitalisering.  
 Startskottet för vårt digitaliseringsprojekt 
gick den 2 september 2016. I samma stund 
lanserade vi vår nya, fräscha logotyp. Den 
fann snabbt sin plats och har rönt stor upp-
skattning som en mjuk symbol för ett starkt 
företag i förvandling.
 Digitaliseringsprocessen kommer också att 
ta tid och kräva fortsatt stort engagemang 
från samtliga chefer och medarbetare. Vi mo-
biliserar varje del av vår verksamhet, från kon-
toret och långt ut på fältet, för att anta den 
enorma utmaning som det innebär att göra 
produkter och tjänster digitalt tillgängliga.  

Trots allt detta hårda och idoga organisato-
riska utvecklingsarbete har vi lyckats hålla 
kunden i fokus. Vi har bidragit till Karlskronas 
utveckling genom att växla upp i utbyggnaden 
av fibernätet och slå nytt rekord i skärgårds-
trafik. Vi har sålt el, levererat närproducerad 
el och värme samt återvunnit ännu mer avfall. 
Vi har också fått fina betyg i undersökningar 
om hur nöjda våra kunder och medarbetare 
är. Nöjda kunder är förstås A och O, men det 
värmer onekligen lite extra att våra egna ser 
Affärsverken som en mycket attraktiv arbets-
plats.  
 Att vi dessutom går i mål med en vinst på 
62,1 miljoner kronor visar med all önskvärd 
tydlighet att vi har såväl viljan som förmågan 
att ständigt bli bättre.

 

DAGS FÖR DYNAMISK 
DIGITALISERING  
Vi har nått målet för vår inspirerande utvecklingsresa – och redan gett oss ut 

på nästa. Det är en spännande och omfattande digitalisering som ska förenkla 

vardagen för våra kunder. Samtidigt har vi gjort vårt bästa resultat någonsin.     

T O M A S  E R I K S S O N ,  V D
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FIBER BERIKAR MED FLER JOBB  
Affärsområde Stadsnät har under året 
ytterligare intensifierat utbyggnaden 
av det populära fiberoptiska höghas-
tighetsnätet i Karlskrona. Det har varit 
ett måste för att möta en extremt stor 
efterfrågan, inte minst från småhusägar-
na. Affärsverken har anlitat flera större 
entreprenörsföretag för att kunna hinna 
med allt arbete med att gräva, schakta, 
dra kabel och installera utrustning. 

FLER ÅKER MED FLER BÅTAR

Affärsområde Båttrafik har haft ett oerhört 
framgångsrikt år. För det första ökade antalet 
passagerare från 68 000 året innan till hela 
91 000. Ökningen beror inte enbart på den nya 
pendlingsturen mellan Sturkö och Trossö, utan 
också på den kundvänliga anpassningen av 
turlistorna. Affärsverken har i samarbete med 
Blekingetrafiken sett till att möta önskemål från 
öbor, besökare och näringsidkare. Det har skapat 
goda förutsättningar för en levande skärgård. 

För det andra har Affärsverken tagit beslut om 
att köpa in en ny båt. Enligt planen ska den från 
säsongen 2018 köra ”busstrafik” i och kring 
centrum samt till närliggande öar. 
 För det tredje har Affärsverken fått Blekinge-
trafikens och Region Blekinges fortsatta förtro-
ende att driva reguljär båttrafik i Karlskrona. 
Den bärgade upphandlingen banar väg för 
ambitiösa satsningar i åtta år framåt.      



SOLPARKEN NÄRMAR SIG     

Affärsverken arbetar alltid med miljö- och arbetsmiljöfrågor 
och ligger gärna i framkant när det gäller hållbar utveckling. 
Under året har företaget varit fortsatt engagerat i de långt 
framskridna planerna på att anlägga en omfattande solenergi-
park vid köpcentret Amiralen i Vedeby i Karlskrona.       

DIGITALISERING PÅGÅR

Affärsverkens medarbetare inom IT, 
administration, marknad och försäljning 
har under året varit involverade i en 
visionär moderniseringsprocess som 
ska ske på bred front och genomsyra 
hela företaget. Inledningsvis handla-
de det om att bygga ut lednings- och 
kundhanteringssystemen och därefter 
om starten för ett kundtjänstfokuserat 
digitaliseringsprojekt. 
 Projektet kan leda till allt från 
elavtalsskrivning via mobilen till 
SMS-notiser till hushållen om när 
kärlet för komposterbart ska rullas ut 
för tömning. Målet med projektet är 
att göra det lätt för nära och långväga 
kunder att dra nytta av Affärsverkens 
serviceutbud.    
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SÄKER LEVERANS SEDAN 1907 
Affärsområde Elnät förvaltar sitt arv som anrik 
distributör av elektricitet på ett förtjänstfullt 
sätt. Den service som startade i Karlskrona för 
ett sekel och ett decennium sedan fortlöper 
oavbrutet med fokus på maximal leveranssäkerhet. 
Under 2016 har medarbetarna fortsatt arbetet 

KRAFTHANDLARNA ÄR REDO

Affärsområde Elhandel har gjort ett bra resultat 
trots en stenhård konkurrens. Framgångarna 
beror på att Affärsverkens krafthandlare är kunniga 
och aktiva, men också på ständigt vässade och 
extra attraktiva erbjudanden till kunderna. Under 
året har de gedigna förberedelserna för en utökad

med att säkra nätet genom att bygga om trans-
formatorstationer och byta ut elinstallationer. 
Affärsområdet har dessutom haft mycket att 
göra tack vare att Karlskrona växer som stad, 
exempelvis med förberedelserna för den nya 
centrala stadsdelen Pottholmen. 

elmarknad fortsatt. När den nordiska slutkunds-
marknaden införs kommer elhandelsbolagen att 
få möjlighet att följa sina kunder ut i Norden, och 
några år senare sannolikt även till andra delar av 
Europa. Affärsverken är redo att växa med sina 
kunder.   



ENERGISK EFFEKTIVISERING 

Affärsområde Värme agerar i en viktig och 
framtidsinriktad bransch som har inflytande 
på hur människor ska kunna leva och verka 
på ett hållbart sätt. Ett betydande inslag 
under året har varit utvecklingen av rådgiv-
ningen inom energitjänster, det vill säga ett 
ökat engagemang för att hjälpa kunder i form 
av fastighetsägare och företag att optimera 
sin energianvändning. För närmiljön och även 
den globala miljön handlar det ju faktiskt 
inte bara om ökad försäljning av fjärrvärme, 
utan om att säkerställa en långsiktigt hållbar 
utveckling. 
 Affärsområdet är involverat i stadsut-
vecklingen i Karlskrona i allmänhet och i 
bostadsbyggnadsprojekt som Pottholmen i 
synnerhet. När det gäller själva värmeproduk-
tionen har året också inneburit tester av och 
satsningar på bättre och energieffektivare 
biobränslesystem i anläggningarna.    

VINNANDE ÅTERVINNING

Affärsområde Renhållning har under 2016 
byggt ut sitt kretsloppstänk till en komplett 
vinstgivande verksamhet och blivit en 
betydande spelare inom cirkulär ekonomi. 
Mältans återvinningsanläggning har omsatt 
100 miljoner kronor, varav 40 miljoner härrörde 
från den ordinarie avfallshämtningen. De rest-
erande 60 miljonerna kom från andra uppdrag 
inom återvinning. Vinsten återinvesteras 
exempelvis i nya renhållningsfordon och ny 
återvinningsteknik.     



ÅKTE MED SKÄRGÅRDSBÅTARNA

TON AVFALL SAMLADES IN

126 163

NYA VILLOR ANSLÖTS 
TILL STADSNÄTET

2271

ANSTÄLLDA
209

91 400



NYA LADDSTOLPAR 
SATTES UPP

tvåNYA ELAVTAL TECKNADES

4576
AV FJÄRRVÄRMEN I  KARLSKRONANÄTET 

VAR HELT FOSSILFRI

99,9%
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”LOGOTYPBYTET ÄR EN TYDLIG SIGNAL OM 
ATT AFFÄRSVERKEN ÄMNAR ÖKA TAKTEN 
I SITT PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGSARBETE.”
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För att riktigt förstå den resa som Affärs-
verken gör, får man ta steget tillbaka till 
1907. Det var då som Karlskrona stads elek-
tricitetsverk stod klart för att distribuera 
något så nydanande som el till allmänheten, 
vilket var en förutsättning för att staden 
skulle kunna hänga med i ett samhälle som 
präglades av dåtidens tekniska innovationer. 

VIDSYNT FRAMÅTANDA
Eldistributionen drivs än idag av Affärsverken 
inom affärsområdet Elnät. Längs vägen 
har det emellertid tillkommit och figurerat 
en rad andra verksamheter och affärsom-
råden som bidragit till att Karlskrona har 
haft en uppdaterad och välfungerande 
infrastruktur. Det har handlat om allt från 
medborgarnära insatser inom bad, värme 
och renhållning till satsningar på lokaltrafik 
och ren energiproduktion. Affärsverken har 
kört både spårvagn och buss och utvecklat 
skärgårds- och båttrafiken till en favorit i 
Karlskrona.  

SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR
Att både förvalta väl och våga förnya 
har blivit Affärsverkens signum. Bland de 
verksamheter som har haft stor genom-
slagskraft på senare år och som axlat 
moderniseringsmanteln märks fjärrvärmen 

och stadsnätet. Fjärrvärmesystemet speg-
lar ambitionen om miljövänlig och hållbar 
produktion och distribution medan det fiber-
optiska höghastighetsnätet representerar 
ett konkret sätt att bana väg och skapa 
möjligheter för lokalsamhället, näringslivet 
och privatpersoner.       

HIMMEL OCH HAV
Under 2016 markerade Affärsverken att den 
nya tiden kommit genom att byta logotyp. 
Den rödblå symbolen med företagsnamnet 
i tillhörande typsnitt ersattes av en bild 
sammansatt av två sköna, blå nyanser och 
en modernare och mjukare grafik. De blå 
färgerna står för himmel och hav, som är 
grundläggande element i Karlskrona.

MILJÖ- OCH AFFÄRSMÄSSIGT 
Logotypbytet är en tydlig signal om att 
Affärsverken ämnar öka takten i sitt pågå-
ende förbättringsarbete. Den resa mot en 
grön omställning som varit drivkraften på 
senare tid innebär att företaget ska verka 
ännu mer klimatsmart, skapa fler energibe-
sparande produkter och utveckla fler miljö-
främjande projekt. Målet är att ge kunderna 
bättre helhetslösningar. Affärsverken ökar 
också sin digitala tillgänglighet för att stän-
digt finnas tillhands för sina kunder.

1907 
Karlskrona Stads 
Elektricitetsverk 
byggs.

1931 
Karlskrona startar sin 
första busslinje som 
körs av Affärsverken.

1961 
Den sista gaslyktan 
släcks till förmån för 
moderna lyktstolpar.

1996 
Affärsverken börjar 
med elhandel.

2012 
Affärsverken inviger 
sitt Kraftvärmeverk 
och kan nu erbjuda 
egenproducerad el.

2016 
Affärsverken inleder 
digitaliseringsarbetet 
och byter i samband 
med detta logotyp.

MODERN LOGOTYP FÖR 
FÖRETAG I FÖRVANDLING 
Affärsverken har en över hundra år lång historia som trygg leverantör 

av el och annan infrastruktur i Karlskrona. Det anrika företaget 

strävar efter ständig utveckling, och nu accelererar förändrings-

takten med tydligt fokus på effektivitet, hållbarhet och digitalisering.
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VI VILL SKAPA DE BÄSTA 
FÖRUTSÄTTNINGARNA
2016 har varit ett bra år för Affärsverken och en stor anledning till 

detta är för att samtliga chefer och medarbetare bejakar förändring 

och förbättring. Det gör att organisationen avancerar i alla led och 

utvecklas såväl kompetens- som resultatmässigt. 

C H R I S T E R  S A N D S T R Ö M ,  O R D F Ö R A N D E

ORDFÖRANDE 
C HRISTER  H A R  O R D E T

Under året har vi gång på gång fått 
bevis för att många bäckar små ger 
en stor å. Vi har sett omorganisatio-
ner och kostnadseffektiviseringar på 
alla plan och fått följa nya idéer som 
finslipas inom allt från bränslemix till 
smarta digitala tjänster. Vi har också 
sett bättre statistik än någonsin 
tidigare inom såväl skärgårdstrafiken 
som elhandeln. 
 Sammantaget har dessa många 
viktiga beslut och alla engagerade 
krafttag från medarbetarna gjort att 
Affärsverken har kunnat lägga 2016 
till handlingarna som det bästa året 
sedan starten 1907. 
 Den snabbaste tillväxten, det tydli-
gaste behovet och den största poten-
tialen ser vi inom vår fiberutbyggnad. 
Därför har vi i styrelsen beslutat att 
investera 250 miljoner kronor fram till 
2020. Vi ser ingen anledning till att 
vänta med att utveckla denna bety-
delsefulla del av Karlskronas moderna 
infrastruktur, utan vill ge organisationen 
bästa möjliga förutsättningar för att 
agera och engagera de entreprenörer 
som krävs.   

Det är med glädje som vi kan kon-
statera att Affärsverken har fått 
i uppdrag att sköta den reguljära 
båttrafiken i åtta år till. Skärgårdstra-
fiken i Karlskrona, och alla de känslor 
den väcker, är starkt förknippad med 
Affärsverken och ingår sedan länge 
som en naturlig del av verksamheten. 
Det förlängda kontraktet, som denna 
gång sträcker sig över längre tid än 
förut, banar väg för fler båtar och 
linjer och därmed fler positiva upple-
velser tillsammans med Affärsverken.        
 Helt nöjd ska man dock aldrig vara, 
och det finns alltid utrymme för 
förbättring. Ett område som föranlett 
ett styrelsebeslut om en nysatsning 
rör hushållens avfall. Efter rapporter 
om att 22 procent av det brännbara 
avfallet i Karlskrona faktiskt består 
av komposterbart avfall, formulerade 
vi ett strategiskt uppdrag till Affärs-
verken. Genom att inspirera, informera 
och utbilda i källsortering ska vi ta 
ansvar för att ge hushållen kunskap 
och verktyg för att värna om vår miljö.             
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För att kunna vara konkurrenskraftiga och intressanta för våra kunder framöver 

måste vi jobba smartare, och förenkla processen för våra kunder att göra affärer 

med oss. Att digitalisera verksamheten skapar både möjligheter och utmaningar

– såväl internt inom organisationen som hur vi möter kunderna framöver. 

   

VÅR VISION ÄR ATT 
SKAPA ENKELHET FÖR 
VÅRA KUNDER I VARDAGEN

FORTS. ❯❯
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”OAVSETT HUR MYCKET VI ÄN
DIGITALISERAR, SÅ BLIR MÄNNISKAN 

SKILLNADEN SOM KOMMER GÖRA 
SKILLNADEN.” 
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UTVECKLINGSRESA 2.0

Vår utvecklingsresa, som pågått under 
två års tid och omfattat olika aktiviteter, 
för såväl individer som företaget i stort, 
avslutades med ett logotypebyte i 
september månad. I samband med det 
inleddes vår utvecklingsresa 2.0, som 
handlar om att digitalisera hela vår 
verksamhet. 
 Digitaliseringen är i mångt och mycket 
ett stort kulturarbete, som påverkar 
hela organisationen inom företaget. 
Vi arbetar för att skapa trygghet och 
acceptans i förändringen genom att 
erbjuda kompetensutveckling och 
möjliggöra delaktighet på olika sätt hos 
våra medarbetare. Men det är framför 
allt med kunden i fokus som vi driver 
digitaliseringen av vår verksamhet. 
Det påverkar utvecklingen av våra 
produkter och tjänster, våra intäkts-
modeller, hur vi kommunicerar med våra 
kunder och hur våra kunder kommer att 
göra affärer med oss framöver.
 Utifrån vår vision att skapa enkelhet 
för våra kunder, har vi också tagit fram 
målsättningar för arbetet. 

Våra målsättningar är:

- Att alla våra kunder ska kunna göra  
sina ärenden där de befinner sig. 
- Att kunderna i realtid ska få information 
om saker som påverkar deras vardag.
- Att vi ska ha en fullt ut digital närvaro/
närhet hos kunderna.
- Att vi ska överträffa kundernas 
förväntan, kopplat till kundupplevelsen.

Oavsett hur mycket vi än digitaliserar, så 
blir människan skillnaden som kommer 
göra skillnaden. Det är människans 
beteenden som förändras och vi måste 
därför förstå vad som driver våra kunder. 
Vi fortsätter därför att jobba med att 
kartlägga köpprocesser, genomföra 
innovationsworkshops och kundfokus-
grupper samt samarbeta med externa 
partners som besitter kompetens inom 
digitaliseringen. 
 Parallellt arbetar vi med att komplet-
tera och utveckla vår IT-infrastruktur 
och gör de anpassningar vi behöver inom 
företaget för att skapa en digital närhet 
till våra kunder. 

SORTERINGSBOT KARLSKRONA

En av de digitala lanseringar som 
har gjorts, i syfte att förenkla för våra 
kunder, är Sorteringsbot Karlskrona. 
Boten har till syfte att hjälpa Karls-
kronaborna att sortera sitt avfall rätt. 
Det är en helt digital lösning där man 
kan ställa frågor (chatta) till en chattbot 
som svarar på hur man sorterar olika 
saker. Vi är först ut i landet med att ha 
gjort sorteringsguiden som en bot. För 
att använda den, söker man upp den i 
Messenger och börjar chatta.

SMS-AVISERING RENHÅLLNING

En annan tjänst som lanserats är vår 
sms-avisering. Den möjliggör för kunderna 
att registrera sig med sitt kundnummer 
och sedan få en påminnelse via sms 
när det är dags att ställa ut sopkärlen. 
De som har enskilt avlopp får även sin 
slamtömningskvittens via sms när vi 
varit på deras fastighet. Detta gör att 
vi slipper sätta lappar på dörren eller 
i brevlådan hos kunderna, något som 
inte upplevs positivt i semestertider då 
lappen blir hängandes kvar och skyltar 
om ett tomt hus.
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FRÅN VÄNSTER:
ANNA WALLIN | Marknadschef 

ANDERS PERSSON | Ekonomi- & IT-chef

HÅKAN VARENHED | Affärsområdeschef Båttrafik

ANDERS KARMEHED | Affärsområdeschef Elhandel

PATRIK SKOOG | Affärsområdeschef Värme 

JAN LINDQVIST | Affärsområdeschef Stadsnät

TOMAS ERIKSSON | VD

ÅKE ÅGREN | Affärsområdeschef Renhållning

ANDERS SAVETUN | Affärsområdeschef Elnät

LEDNINGSGRUPP
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CHRISTER SANDSTRÖM
Ordförande

CRISTOFFER OXELBORN 
Ersättare

LARS-GÖRAN FORSS 
Vice ordförande

RONNIE NILSSON
Ledamot

CHARLOTTE ANDRÉ 
Ersättare

BRITT-MARIE HAVBY 
Ledamot

STYRELSE
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ROGER ARVIDSSON 
Ledamot

CATHARINA ROSENQUIST 
Ledamot

PÅL RYKE 
Facklig företrädare Vision

“SAMMANTAGET HAR DESSA MÅNGA VIKTIGA 
BESLUT OCH ALLA ENGAGERADE KRAFTTAG FRÅN 
MEDARBETARNA GJORT ATT AFFÄRSVERKEN HAR 
KUNNAT LÄGGA 2016 TILL HANDLINGARNA SOM 

DET BÄSTA ÅRET SEDAN STARTEN 1907.” 
CHRISTER SANDSTRÖM,  ORDFÖRANDE
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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
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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 
organisationsnummer 556291-9877, med 
säte i Karlskrona, som ägs av Karlskrona 
kommun.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Affärsverken Energi AB profilerar sig som 
ett företag med hög personlig service.
Bolaget verkar i hela Sverige även om syd-
östra Sverige räknas till bolagets
hemmamarknad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN-
SKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG
Försäljningen för året blev 1 074 GWh (jfr 
föregående år 843 GWh) vilket är betydligt 
bättre än föregående år beroende på att 
två större kunder tillkom i början av året. 
Spotpriset har under året varit mycket lågt 
och stabilt utifrån ett historiskt perspektiv.

Bolaget har under året slutfört projektet 
att ta eget balansansvar vilket innebär
att man nu även hanterar inköpet av den 
fysiska handeln mot elbörsen. Nya rutiner 
för prognostisering, rapportering och kon-
troll av balansansvaret har införts
under året.

Kraven från större kunder och koncerner 
ökar. Organisationen och administrationen
av portföljförvaltningen har vidareutveck-
lats under året och gjorts mer flexibel för 
att passa alltfler kunder. Konkurrensen på 
marknaden förändras hela tiden och för
många affärer är marginalerna mycket 
låga. Arbetet med att paketera vårt
erbjudande för större affärer pågår och 
blir allt viktigare för att vara konkurrens-
kraftig.

Efter sommaren blev det klart att man 
tappar den största kunden inför nästa år.

För att möta detta har en fokusering på 
merförsäljning startats med målsättning
att återta den förlorade volymen de kom-
mande åren.

Bolaget har säkerställt de omteckningar 
som gjorts på utgående kontrakt under
året. Den gemensamma kundservicen för 
koncernen är flyttad till bolaget från
moderbolaget för att samordnas med 
försäljningsorganisationen.

Besked har kommit att kvotplikten för 
elcertifikat kommer att justeras upp från
2016. Det är både beroende på att man 
gör en teknisk justering av systemet
och en ambitionshöjning av omställningen 
till förnyelsebar produktion.

RISKFAKTORER
Bolaget arbetar med utgångspunkt från 
den av styrelsen fastställda riskpolicyn
som omvärderas varje år. Även en kraft-
handelspolicy för balansansvaret och
den fysiska handeln är framtagen.

Det finns en marknadsrisk med konkur-
rens från både stora och små aktörer. För 
att motverka detta sker en kontinuerlig 
bevakning av utvecklingen samtidigt som 
produktutbud och marginaler anpassas 
mot marknadens villkor. Bolaget försäkrar 
sig mot både varmt och kallt väder och 
därmed både minskande och ökande för-
brukning under vintermånaderna.
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 kunder-
nas förbrukningsprofiler och historik. Detta 
sker med elterminer. Bolaget använder den 
finansiella marknaden för att prissäkra sig 
mot pristoppar.

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

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets resultat slutade på 11,7 mkr (jfr före-
gående år 7,3 mkr) vilket var betydligt 
bättre än både budget och föregående år. 
Kvarkraftsredovisningen har en eftersläp-
ning på 5 månader. 

FRAMTIDA UTVECKLING
Beslutet om eget balansansvar möjliggör 
också att nya kunder med högre krav kan 
offereras samt att bolaget kan delta i 
upphandlingar där ett eget balansansvar 
är ett krav. Målsättningen kvarstår att ha 
en mycket stark position på den lokala 
marknaden genom goda relationer och 
lokal närvaro.

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 -243 079 kr
Årets resultat 11 718 436 kr
Lämnat 
koncernbidrag -11 793 369 kr

Summa -318 012 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta
att förlusten -318 012 kr, överförs i ny 
räkning.

AFFÄRSVERKEN Karlskrona AB

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 huvud-
sakligen inom fyra affärsområden. Värme, 
Renhållning, Båttrafik och Stadsnät.  

Därutöver finns en egen resultatenhet för 
kundarbeten samt en gemensam central 
funktion vilken innehåller ledning, ekonomi, 
marknadsföring, miljö och kvalité, IT, 
personal och kundadministration. Bolaget 
äger dotterbolagen Affärsverken Energi AB 
och Affärsverken Elnät AB.

VÄRME

Produktion av fjärrvärme bedrivs i huvud-
sak i tre produktionsanläggningar, 
Kraftvärmeverk Karlskrona, Värmeverk 
Västerudd och Värmeverk Gullberna. 
Närvärmeanläggningar finns i Nättraby, 
Jämjö och på Sturkö. Fjärrkyla produceras 
och distribueras inom Gräsviksområdet.

RENHÅLLNING      

Affärsområdet arbetar på marknaden som 
entreprenör. Dessutom finns en särredo-
visad verksamhet för huvudmannaskapet 
avseende renhållningen i Karlskrona.  
 
Verksamheten omfattar insamlingen av 
hushållsavfall, insamling av återvinnings-
material, omhändertagande av industrins 
avfallsmängder, behandling av återvin-
ningsmaterial, containeruthyrning samt 
ansvaret för avfallsanläggningen Mältan. 

BÅTTRAFIK      

Bolaget bedriver en omfattande turist- och 
beställningstrafik med egna båtar samt en 
hyrd båt från Karlskrona kommun. Dessutom 
är man entreprenör åt Region Blekinge. 

STADSNÄT

Bolaget bygger och driver ett öppet 
bredbandsnät i huvudsak baserat inom 
Karlskrona kommun. Kunderna väljer vilka 
tjänster man önskar köpa direkt av tjänste-
leverantörerna i en tjänstevalsportal.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Årets resultat, efter avskrivningar och 
räntor, uppgick till 20,9 mkr vilket var i nivå 
med föregående år. Bolagets åtagande i 
garantier för dotterbolaget Affärsverken 
Energi AB uppgår till 28 mkr.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN-
SKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG

VÄRME

En ny prismodell infördes vid årsskiftet 
med ett säsongsvarierat pris tillsammans 

med en effektavgift. Jämfört med tidigare 
modell innebär det för kunden ett högre pris 
under vintern men lägre under sommaren. 

Förändringen är beräknad som kostnads-
neutral för kunden. Eftersom året startade 
med en betydligt kallare januari än normalt 
krävdes dock mycket information och 
förtydligande i samband med att första 
fakturan skickades ut. 
 
Förståelsen och acceptansen för modellen 
har ökat efterhand när kunderna har kon-
staterat att det för helåret inte blir högre 
kostnader. 
 
Energiomsättningen för året blev 245,5 
GWh (235,0 GWh) vilket är något högre än 
föregående år. Produktionen har drab-
bats av en del driftstörningar vilket har 
påverkat bränslekostnaderna men också 
verkningsgraden. Under våren fick man vid 
några tillfällen köra kraftvärmeverket på 
reducerad kapacitet beroende på problem 
med stoftfilter. Dessa åtgärdades under 
sommarrevisionen. 

MODERBOLAGET

KSEK 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 437 635 389 763 375 871  380 402 454 337  

Resultat efter fin. poster 20 911 20 588 4 192   11 419    14 548    

Balansomslutning 2 041 905 1 975 998 1 972 940   1 951 393   2 035 752  

Soliditet (%) 17,9 16,6 16,3 16,6         15,1      

Avkastning på totalt kap (%) 2,7 3,1 2,8         3,4         3,4      

Avkastning på eget kapital (%) 5,7 6,3 1,3 3,5 4,7 

Medelantalet anställda 199,5 168,8 165,3         173       187,9     
 
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna Råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3), och jämförelsetalen för åren 2014 och 2013 är omräknade enligt 

K3-regelverket. Se not 30 för nyckeltalsdefinitioner. 
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Produktionen efter sommaruppehållet 
startades i mitten av september. Beroende 
på en läckande ventil och turbinproblem 
blev driftstarten lite mer problematisk. I 
oktober drabbades bränslematningen av 
ett fel vilket fördyrade kostnaderna för 
bränslet under ett antal veckor. Den bio-
bränslebaserade delen i produktionen har 
uppgått till 99% (jmfr föregående år 99%). 
 
Under året har man planerat om lager-
ytorna för bränslet vilket har förbättrat 
logistiken och även säkerställt inleve-
ransernas kvalitet med tydligare rutiner 
för mätning av energiinnehållet. Även en 
hjullastare med högkapacitetsskopa är 
inköpt för att effektivisera hanteringen av 
bränslet. 

Beroende på brist på bark i närområdet har 
inköp gjorts från både Lettland och från 
Skutskär utanför Gävle. Barken levere-
rades med båt till hamnen på Verkö för 
vidare transport till kraftvärmeverket. Den 
sålda biooljepanna på 10 MW till Statkraft 
Värme i Norge hämtades som planerat i 
mitten av september. 
 
Det låga marknadspriset på el under året 
har påverkat elintäkten som blev betydligt 
lägre än budget. Elproduktionen för hela 
året blev 64,5 GWh (66,2 GWh).

Ett större avtal med Karlskronahem blev 
klart i början av september och gäller 
samtliga åtta fastigheter på Toras väg ute 
på Verkö. Ledningsdragningen kommer att 
ske under vintern och inkoppling under 
våren 2017. 

Fjärrkyla distribueras inom Gräsviksområ-
det och leveranserna har uppgått till 0,7 
GWh (jmfr föregående år 0,6 GWh).
Rekryteringsprocessen av affärsområdes-
chef för verksamheten är slutfördes och 
tjänsten tillsattes i september.   

RENHÅLLNING

Volymerna in till anläggningen har ökat 
bland annat med massor från Pottholms-
projektet i centrala Karlskrona. Men även 
återvinningsmaterialen har efterhand ökat 
och tillsammans med översynen av rutiner 
och personalresurser lyckades man vända 
den negativa resultatutvecklingen i början 
av året.

Behovet av att förnya fordonsparken är 
stort beroende på både ökande underhålls-
kostnader och arbetsmiljön. Utbytet av 
fordon är påbörjat och två nya baklastare 
har tagits i produktion för insamlingen på 
Trossö. Dessutom har två hjulastare köpts 
in till anläggningen. Kompostanläggningen 
är avvecklad under året och det kompos-
terbara materialet transporteras tillsvidare 
till Kalmar Biogas. 

Upphandling för att bygga en ny balhall på 
anläggningen slutfördes under hösten och 
beräknas vara klar i juni 2017. Dessutom 
beställdes en ny balpress i slutet av januari 
2017. Detta för att klara en större volym av 
balningsbart material de kommande åren.
 
Av miljöskäl är sluthanteringen av slammet 
ändrad genom ett samarbete med Ragn-
sells. Det innebär kostnader för att trans-
portera bort slammet men åtgärden gör 
att lakvattnet på anläggningen kommer 
att få bättre miljövärden. 
 
En upphandling för sluthantering av det 
brännbara materialet genomfördes under 
hösten och resultatet blev att kostnader-
na kommer att öka de närmaste åren. 
En plockanalys i april av utsorterat bränn-
bart avfall från villa- och flerfamiljs-fastig-
heter visade att mer än 20% av innehållet 
bestod av matavfall och annat organiskt 
avfall vilket innebär att sorteringsgraden 
har försämrats. Behovet av att förbättra 
kvaliteten på sopsorteringen och ökande 

kostnader för sluthanteringen av det 
brännbara avfallet gör att en prishöjning 
för hushållshämtningen är nödvändig. 
Informationsmöten för fullmäktigegrupper-
na för att förklara bakgrund och motiv till 
höjningen har genomförts i slutet av året 
och fortsätter i början av 2017.

Beslutet beträffande villkoren för lakvattnet 
från Mark- och miljödomstolen som har pro-
cessats under året kom i början av februari 
2017. Detta kommer att ligga till grund för 
en förändring av den processen eftersom 
det renade lakvattnet ska avledas till Yttre 
redden istället för till Koholmens avlopps-
reningsverk. Dessutom ska vatten som 
avrinner från sluttäckningen av deponin 
avledas till lakvatten-systemet. 

STADSNÄT

Utbyggnaden har fortsatt i hög takt mot 
2020-målet och projekt genomförs på flera 
platser inom kommunen samtidigt. Under 
året har det varit fem entreprenörer igång 
och totalt har cirka 3500 villor målupp-
fyllts. Under 2017 och 2018 är planen att 
fortsätta bygga ut till cirka 3500–4000 
villor per år.     
 
Under sommaren ökade konkurrensen 
på marknaden och därmed behovet av 
att informera kunderna om erbjudandet 
och långsiktigheten i vår satsning på 
bredbandsutbyggnad. Antalet tjänsteleve-
rantörer i nätet har blivit fler och därmed 
valfriheten ännu större för kunderna som 
ansluter sig. Under året har bl a T3, City 
Network, Sappa och miniTel lanserat 
Internet-tjänster i nätet. 

Ett nytt avtal med Karlskrona kommun för 
leverans av kommunikationstjänster till 
hela verksamheten tom år 2021 under-
tecknades under året. Även ett tvåårigt 
avtal med Landstinget blev undertecknat 
innan årsskiftet. 
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IT-infrastrukturprogrammet för Karlskrona 
kommun för åren 2016–2020 blev klart 
efter remissrunda hos flera instanser och 
därefter beslutad i styrelsen.

För de geografiska områden som är 
klassade som vita fläckar har ett projekt 
startats med stöd från den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. Projektet ska 
kartlägga och genomföra behovsanalyser 
för dessa områden. Syftet är också att 
skapa intresse för bredbandsanslutning i 
dessa områden och pågår fram till år 2019. 
En projektledare är rekryterad som började 
i februari 2017.  

BÅT

Antalet resande för året blev 91 440 st 
(68 241 st) varav 17 698 st avsåg pend-
lingstrafiken mellan Sturkö och Trossö. 
Under sommaren kompletterades linjen 
även med trafik till och från Hasslö och 
den slutade på 3 560 st resande vilket 
också ingår i totalen. 

Den nya pendlingstrafiken till och från 
Sturkö har bidragit till att antalet resande 
har ökat och visat sig vara ett bra alterna-
tiv till annan kollektivtrafik i en stad som 
Karlskrona. Bra väder och aktiv marknads-
föring gör att resultatet både i antalet 
resande och för chartern blev mycket bra. 
Dock har det varit en hel del engångskost-
nader beroende på nödvändiga åtgärder 
vilket gör att resultatet blev något lägre 
än föregående år. 

En ombyggnad av M/F Wittus med nya 
trimplan och en hjälpmotor är genomförd.
Dessutom har en 10-årsrenovering av 
motorerna på M/F Wittus utförts. Under 
våren genomfördes flera besiktningar bl. a. 
radiobesiktningar och livbåtsbesiktningar. 
Eftersom dessa besiktningar sker med 
5-års intervall blev besiktningskostnader-
na för året relativt höga. Dessutom har tre 
av båtarna vägts under 2016 vilket bara 
görs med flera års mellanrum.
 
Upphandlingen av den reguljära trafiken 
from 2018 skickades ut i december av 
Region Blekinge. Anbudet lämnades in i 

mitten av januari 2017 och tilldelningsbe-
slut att Affärsverken har vunnit samtliga 
linjer har kommit.  

KONCERNÖVERGRIPANDE

I april genomfördes en certifieringsrevision 
för OHSAS 18001 Arbetsmiljö. Revisionen 
blev godkänd och därmed är Affärsverken 
nu certifierade för kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. Dessutom genomfördes en 
uppföljande revision i november för samtliga 
certifieringar med godkänt resultat. Pro-
jektet att införa ett nytt ledningssystem 
startades under året för att i framtiden 
klara kraven på processdokumentation 
och ständiga förbättringar. 
 
En ny funktion som HR-ansvarig har till-
satts som ska ansvara för arbetsmiljö-
certifieringen, rekryteringar, rehabilitering 

etc. För att identifiera förbättringsområden 
har även en medarbetarundersökning 
genomförts i slutet av året. Resultatet 
av den kommer bl. a. att användas i den 
ledarskapsutbildning som startades under 
2016 för samtliga chefer i syfte att stärka 
ledarskapet inom samtliga verksamheter.    
 
Ett utvecklingsarbete med fokus på 
medarbetarna, värderingar och varumärket 
avslutades i början av september med en 
lansering av en ny logotype. I samband 
med det informerades även om det nya 
utvecklingsprojektet med fokus på att ta 
tillvara på digitaliseringens allt snabbare 
utveckling och möjligheter. 
 
Räntan har varit stabil och låg under året 
vilket gör att räntekostnaden är betydligt 
lägre än budget. Likviditeten hade en ned-
åtgående trend från april och under resten 
av året beroende på den nya prismodellen 
för fjärrvärme, högre investeringar samt 
att bränslelagret har fyllts på inför eld-
ningssäsongen. För att klara garantikravet 
mot elbörsen samt beredskap för oför-
utsett utökades checkkrediten tillfälligt. 
Utökningen gjordes inom den beslutade 
låneramen från fullmäktige och i början av 
2017 vände likviditeten åter upp.

DOTTERBOLAGET AFFÄRSVERKEN ENERGI 
I KARLSKRONA AB

Ett lågt marknadspris under året har 
följdes av en stigande trend de sista 
månaderna. Det har inte påverkat resulta-
tet beroende på god framförhållning med 
inköpen. Försäljningen har fokuserats på 
småföretag vilket har resulterat i ett antal 
nya avtal i närregionen. Även ett antal bu-
tiker inom ett befintligt koncernavtal har 
tecknat avtal. Dessutom blev omteckning-
en av avtalet med två butikskedjor klart i 
oktober. Det innebär fortsatt elleverans till 
samtliga butiker i Sverige och även tjänster 
inom energieffektivisering.

AFFÄRSVERKEN ÄR NU CERTIFIERADE 
FÖR KVALITET, MILJÖ OCH 

ARBETSMILJÖ ENLIGT OHSAS 18001
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Energiomsättningen för året blev 752,5 
GWh (1074 GWh) vilket är väsentligt lägre 
än föregående år beroende på att man tap-
pade den största kunden inför året. Trots 
detta blev resultatet betydligt bättre än 
budget beroende på ett aktivt arbete med 
marginaler och inköp.
 
Bolaget har under året haft eget balansan-
svar vilket innebär att man även hanterar 
inköpet av den fysiska handeln mot elbör-
sen. De nya rutinerna för prognostisering, 
rapportering och kontroll av balansansva-
ret har fungerat väl under året.
 
Ett innovationsarbete är uppstartat för 
att utveckla produktutbud och mervärdes-
tjänster för att bli ännu mer konkurrens-
kraftiga på marknaden.

DOTTERBOLAGET AFFÄRSVERKEN 
ELNÄT I KARLSKRONA AB

Energiomsättningen för året slutade 
på 374,8 GWh (371 GWh) vilket är något 
bättre än föregående år. I början av året 
inträffade en del fel som orsakade under-
hållskostnader som därmed blev högre än 
budget för helåret. Kabel- och ställverksfel 
samt problem med ett antal  mättrans-
formatorer orsakade en del störningar i 
nätet. Leveranssäkerheten har generellt 
sätt ändå varit god men något sämre än 
föregående år.  
 
Ombyggnaden av mottagningsstationen 
på Trossö blev försenad men är nu i drift. 
Dock återstår jordningskopplare som 
entreprenören inte har levererat ännu och 
beroende på den högre belastningen på 
nätet under vintern kommer dessa att 
installeras under våren 2017. 
 
Under sommaren har en omläggning gjorts 
av den stora 130 kV kabeln in till Trossö 
beroende på Pottholmsprojektet och 
utbyte av de äldsta elektroniska mätarna 

är påbörjad beroende på högre krav på 
presentation av timvärden. 

En processutredning för att effektivisera 
och öka säkerheten i ett antal kritiska 
arbetsflöden är genomförd och ska 
förbättras med systemstöd och tydligare 
ansvarsfördelning. 
 
Under året har man också tagit fram en 
långsiktig underhållsplan baserat på ålder 
och status på de anläggningar som finns 
i nätet.  
 
Den rättsliga processen med det överkla-
gade beslutet från Energimarknads-
inspektionen (EI) på intäktsramen för 
2016–2019 har fortsatt tillsammans med 
flera branschkollegor. Överklagandet av 
den förra periodens tilldelning 2012–2015 
är avgjord till bolagets fördel i högsta in-
stans. Besked om ramen för den perioden 
har kommit och under första kvartalet 
2017 ska det ske en avstämning tillsam-
mans med myndigheten av denna perioden 
för en eventuell slutlig justering.   
 
Beroende på den aviserade höjningen 
av regionnätsavgiften och ett framtida 
underhållsbehov gjordes en prishöjning av 
elnätsavgiften vid årsskiftet inför 2017. 
Information till kunderna om höjningen gick 
ut enligt plan i mitten av december.  
 
Resultatet för dotterbolaget blev väsent-
ligt högre än föregående år beroende på 
en ny bedömning av redovisningen av 
anslutningsavgifterna. Den nya bedöm-
ningen är att anslutningsavgifterna ska 
intäktsföras direkt. Det innebär att de 
historiska avgifterna som tidigare balanse-
rats och upplösts över en tioårsperiod har 
intäktsförts vilket påverkade resultatet 
med 12,5 mkr.     

MILJÖPÅVERKAN

Under 2016 har bolaget haft fyra tillstånds-
pliktiga och femton anmälningspliktiga 
verksamheter enligt miljöbalken i drift. 
Ett tillstånd avser avfallsanläggningen på 
Mältan, två andra avser produktionsan-
läggningar för fjärrvärme och det fjärde 
kraftvärmeverk Karlskrona. 
 
De anmälningspliktiga anläggningarna är 
mindre närvärmecentraler/panncentraler 
samt tio sk miljöstationer där allmänheten 
kan lämna farligt avfall. 
 
Produktionen av värme och el påverkar 
miljön främst genom utsläpp av kväve-
oxider och stoft till luft. Utsläppet av NOx 
från verken har uppmätts till samman-
taget 59 ton (jmfr föregående år 53 ton). 
Produktionen vid samtliga anläggningar är 
baserad på biobränslen, vilket innebär att 
utsläppet av växthusgaser som koldioxid 
är mycket litet. 
 
Bolagets sammanlagda koldioxidutsläpp 
från produktion av el och värme uppgick 
2016 till 186 ton (397 ton) varav 35 ton 
(147 ton) inom stamnätet och resterande i 
mindre anläggningar. Bolaget skall därmed 
lämna 91 utsläppsrätter, en utsläppsrätt 
för varje ton utsläppt koldioxid. 
 
Med en bred och omfattande verksamhet 
har bolaget koldioxid utsläpp från person-
bilar, renhållningsfordon och arbetsfordon 
på totalt 750 ton (749 ton). För båtarna 
var koldioxidutsläppen för året 722 ton 
(439 ton) vilket är högre än föregående år 
beroende på den utökade trafiken mellan 
Trossö och Sturkö.
 
På Mältan sker en stor del av avfallshante-
ringen i kommunen. De största miljöfrågor-
na inom avfallshanteringen är deponigas 
och lakvatten från deponin. Gasen samlas 
in, renas och facklas. 
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Mätningar visar på minskad gasmängd i 
deponin. 

Lakvattnet har genomgått lokal rening och 
avleds sedan till kommunens reningsverk 
för ytterligare rening. Överledningen av 
renat lakvatten uppgick 2016 till strax 
under 57 000 m3. I april 2015 inlämnades 
en prövotidsutredning till Mark- och miljö-
domstolen med förslag på slutliga villkor 
för hanteringen av lakvattnet. Beslutet 
kom i början av februari 2017. 
 
Till anläggningen på Mältan har man under 
året tagit emot 126 163 ton (72 932  ton) 
varav endast 3 246 ton (3 787 ton) slutli-
gen hamnar på deponin. Resten sorteras 
och behandlas för att på ett miljöriktigt 
sätt bli återvinningsmaterial. 
 
Elhandel levererar sedan halvårsskiftet 
2010 endast förnybar el till alla konsumen-
ter. Ytterligare tre billaddningsstolpar har 
satts upp under året, en inne i centrum 
och två ute vid arenan. 

FRAMTIDA UTVECKLING MODERBOLAGET

Slutsatsen i utredningen för en etapp 2 av 
kraftvärmeverket visar på att befintliga 
anläggningar är i gott skick samt det inte 
finns tillräckligt värmeunderlag i dagsläget 
för att påbörja en sådan utbyggnad.  För-
studien avslutas och en eventuell föränd-
ring kommer att grundas på när det 
framtida behovet av ytterligare produk-
tionskapacitet behövs. 
 
För fjärrvärme pågår ett långsiktigt och 
målinriktat arbete med att ansluta de 
kvarvarande potentiella kunderna i närhe-
ten av befintlig stamledning.   

Huvudmannaskapet för renhållningen möj-
liggör en mer långsiktig strategi vad det 
gäller fordon och en utbytesplan kommer 
att fortsätta de kommande åren. 

För avfallsanläggningen pågår utredning 
för att förändra omhändertagande av  
lakvatten. Villkoren i beslutet från Mark- 
och miljödomstolen som kom i början av 
2017 kommer att förändra den processen 
de kommande åren. En balhall byggs på 
området för att ha mer kapacitet att han-
tera balningsbart material. 
 
Bredbandsutbyggnaden fortsätter och 
kommer att intensifieras ytterligare de 
närmaste åren. En ny tidplan har tagits 
fram för att nå målet på 90% måluppfyllda 
hushåll tidigare än vad som från början var 
planerat.
 
Tilldelningsbeslutet för båttrafiken innebär 
att ytterligare en båt måste köpas in. 
Den vunna upphandlingen innebär att trafi-
ken är säkrad för 8 år fr.o.m. år 2018.

DOTTERBOLAGET AFFÄRSVERKEN 
ENERGI I KARLSKRONA AB

Utvecklingen med en gemensam nordisk 
balansavräkning (NBS) fortsätter och har 
som målsättning att vara i drift under 2017. 
Målet för projektet är ett bolag (eSett) 
som ska för branschen hantera både  
gemensamma IT-system och balansavräk-
ningen. Harmonisering av balans-avräk-
ningssystemet i Norden är ett steg mot en 
fungerande gemensam slutkundsmarknad. 
Förberedelserna har pågått under året 
med avtal, säkerhet och rutiner.     
 
Det egna balansansvaret har inneburit en 
större möjlighet möta krav från kunder och 
koncerner samt ger förutsättningar för nya 
partnerskap i branschen. 
 
Portföljstrukturen håller på att ses över 
och ett innovationsarbete är påbörjat vilket 
kommer att pågå de närmaste åren. Mark-
naden är konkurrensutsatt och ständig ut-
veckling av produkter och tjänster kommer 
att vara nödvändigt de närmaste åren.  
Reformen om en nordisk slutkundsmark-

nad för elkunderna har skjutits något på 
framtiden och utvecklingen bevakas löpan-
de. Målsättningen kvarstår att ha en myck-
et stark position på den lokala marknaden 
genom goda relationer och lokal närvaro. 

DOTTERBOLAGET AFFÄRSVERKEN 
ELNÄT I KARLSKRONA AB

Utvecklingen med en gemensam nordisk 
balansavräkning (NBS) påverkar även elnät 
där man under året har genomfört struk-
turverifieringar samt kört test-avräkning.
I samarbete med systemleverantörens ska 
nu driftstarten planeras.    

Besked från Energimarknadsinspektionen 
om intäktsramen för åren 2016–2019 har 
kommit och är överklagad. En intäktsök-
ning är nödvändig de närmaste åren för att 
behålla en hög leveranssäkerhet och sam-
tidigt stödja utvecklingen mot ett alltmer 
hållbart samhälle med exempelvis mindre 
produktionsanläggningar som ansluts till 
nätet.
 
Behovet av datakommunikation för 
insamling av mätvärden, styrning och 
övervakning kommer att öka de närmaste 
åren och den påbörjade överläggningen till 
Affärsverkens eget fibernät kommer att 
fortsätta. En långsiktig underhållsplan är 
framtagen som kommer att ligga till grund 
för de kommande årens underhåll och 
investeringar.

RISKFAKTORER MODERBOLAGET

Det uppstår en marknadsrisk om kunderna 
väljer att köpa någon produkt från annan 
leverantör. Denna risk motverkas av att 
det inom koncernen finns  flera olika pro-
dukter och därmed är man inte beroende 
av en enskild produkt. 

Den allt snabbare digitaliseringen i samhäl-
let bidrar till både ett förändrat kundbete-
ende och förändrad konkurrenssituation. 
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Risken hanteras med en kontinuerlig 
omvärldsbevakning i kombination med en 
satsning på digital utveckling av produkter 
och tjänster. 
 
Bolagets finansiella risk är ränterisken. 
Bolagets lånestruktur har en duration av 
2,3 år (2,2 år). Duration betyder förfallo-
struktur för låneportföljen. Finanspolicyn 
säger att bolaget skall hålla en genom-
snittlig bindningstid av 2–5 år. Genom 
fasta lån och låneswappar har bolaget 
en genomsnittlig räntebindning av 3,1 år 
(2,9 år). Om bolagets genomsnittliga ränta 
skulle öka med 1 % ökar räntekostnaden 
med 13,2 mkr baserat på nuvarande totala 
låneskuld.

Inom koncernen uppstår kreditrisker. 
Dessa minskas systematiskt med en väl 
fungerande funktion för kreditkontroll. 
Bolaget har en fastställd krav- och kredit-
policy och ledningen har utfärdat rutinbe-
skrivningar som verksamheten har att 
följa.

DOTTERBOLAGET AFFÄRSVERKEN 
ENERGI I KARLSKRONA AB

Det finns en marknadsrisk med konkur-
rens från både stora och små aktörer. För 
att motverka detta sker en kontinuerlig 
bevakning av utvecklingen samtidigt som 

produktutbud och marginaler anpassas 
mot marknadens villkor. 
 
Det finns en riskpolicy som reglerar öppna 
positioner inom elhandeln för att minimera 
riskerna. Veckovis uppföljning sker att 
policyn följs. 
 
Bolaget har köpt in hela sitt behov av 
elcertifikat och annullerat dessa enligt 
lagstiftningen.

DOTTERBOLAGET AFFÄRSVERKEN 
ELNÄT I KARLSKRONA AB

Beskedet från Energimarknadsinspektio-
nen om intäktsramen för åren 2016–2019 
är överklagat tillsammans med flera 
branschkollegor. Även den förra periodens 
tilldelning överklagades och är avgjort till 
bolagets fördel i högsta instans. 
 
Utgången är numera enbart till en mindre 
del osäker med det finns ändå en risk att 
beviljade intäktsramar inte kommer att ge 
utrymme för nödvändiga investeringar.
Nedläggning av stora industrier kan 
påverka bolaget då det oftast inneburit 
stora investeringar i elnätet med långa 
avskrivningstider och då kunden plötsligt 
inte genererar någon intäkt. Kundförlus-
ter förekommer också men främst vid 
konkurser.  

FORSKNING OCH UTVECKLING

Bolaget har under året deltagit i ett mindre 
antal forskningsprojekt i branschorganisa-
tionernas regi. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står 
följande medel :

Balanserad vinst 72 293 kr
Årets resultat  8 160 816 kr
Summa   8 233 109 kr    

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta 
att vinsten disponeras enligt följande 

Utdelning   7 500 000 kr 
I ny räkning balanseras 733 109 kr

Koncernens fria egna kapital uppgår 
till 7 892 125 kr.

”DEN ALLT SNABBARE DIGITALISERINGEN I  SAMHÄLLET 
BIDRAR BÅDE TILL ETT FÖRÄNDRAT KUNDBETEENDE 

OCH FÖRÄNDRAD KONKURRENSSITUATION.”
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ÅRETS SIFFROR
A f f ä r s v e r k e n  K a r l s k r o n a  A B
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RESULTATRÄKNING

   KONCERNEN   MODERBOLAGET

KSEK Not 2016  2015 2016  2015

Nettoomsättning 1, 5 822 838  882 291 437 635  389 763

Aktiverat arbete    

för egen räkning  8 066  9 535 5 087  5 677

Summa intäkter  830 904  891 826 442 722  395 440

Rörelsens kostnader  

Råvaror och förnödenheter 3 -409 933  -504 959 -128 577  -100 432

Övriga externa kostnader 4, 5, 6 -84 493  -74 300 -78 494  -66 095

Personalkostnader 7, 8, 9 -130 095  -120 478 -93 166  -87 494

Avskrivning enligt plan 10 -106 950  -101 740 -91 448  -86 831

Övriga rörelsekostnader  -2 161  -97 -947  -29

Summa kostnader  -733 632  -801 574 -392 632  -340 881

Rörelseresultat  97 272  90 252 50 090  54 559

Resultat från finansiella inv.  

Ränteintäkter 25 -1 731  -13 4 123   7 561

Räntekostnader 26 -33 393  -41 672 -33 302  -41 532

Summa finansiella inv.  -35 124  -41 685 -29 179  -33 971

Resultat efter finansiella poster 62 148  48 567 20 911  20 588

Erhållet koncernbidrag     41 258  28 078

Lämnat koncernbidrag  -13 945  -21 500 -13 945  -21 500

Bokslutsdispositioner 11    -37 643  -27 330

Skatt på årets resultat 12 -10 701  -6 012 -2 420  0     

ÅRETS RESULTAT  37 502  21 055 8 161  -164
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BALANSRÄKNING

        KONCERNEN                    MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR KSEK Not 2016-12-31 2015-12-31  2016-12-31 2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Immateriella  
anläggningstillgångar 13 

Dataprogram  4 333 6 341  4 327 6 263

Summa immateriella 
anläggningstillgångar  4 333 6 341  4 327 6 263

Materiella anläggningstillg.  13  

Byggnader och mark  316 177 320 476  316 117 320 416

Maskiner och andra 

tekniska anläggningar  1 335 758 1 364 154  1 145 723 1 168 695

Inventarier och verktyg  7 074 3 777  6 342 3 762

Pågående nyanläggningar, 
maskiner  124 108 66 615  97 702 53 503

Summa materiella  
anläggningstillgångar  1 783 117 1 755 022  1 565 884 1 546 376

  

Finansiella anläggningstillg. 

Andelar i koncernföretag 14    4 814 4 814

Fordringar hos koncernföretag     200 000 200 000

Andra långfristiga fordringar 30 1 296 1 944  1 296 1 944

Summa finansiella 
anläggningstillgångar  1 296 1 944  206 110 206 758

Summa anläggningstillgångar  1 788 746 1 763 307  1 776 321 1 759 397

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Varulager    

Råvaror och förnödenheter  36 531 28 352  36 531 26 603

Summa varulager  36 531 28 352  36 531 26 603

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  92 305 96 834  92 305 96 834

Fordringar hos koncernföretag 15 33 117 27 074  82 521 58 245

Övriga fordringar 2 26 335 29 111  25 774 28 600

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 27 71 129 75 859  25 817 21 152

Summa kortfristiga fordringar  222 886 228 878  226 417 204 831

Kassa och bank 28 13 327 14 564  2 636 -14 833

Summa omsättningstillgångar  272 744 271 794  265 584 216 601

Summa tillgångar  2 061 490 2 035 101  2 041 905 1 975 998
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BALANSRÄKNING FORTS.

 KONCERNEN      MODERBOLAGET

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 16 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (201.256 aktier)  20 126 20 126 20 126 20 126

Reservfond    4 100 4 100

Bundna reserver  338 216 308 854 

Summa bundet eget kapital  358 342 328 980 24 226 24 226

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  -29 610 -21 303 

Balanserad vinst eller förlust    73 237

Årets resultat  37 502 21 055 8 161 -164

Summa fritt eget kapital  7 892 -248 8 234 73

Summa eget kapital  366 234 328 732 32 460 24 299

Obeskattade reserver 17   427 449 389 805  

  
Avsättningar

Uppskjuten skatt 18 94 038 85 757

Övriga avsättningar 19 23 864 24 000 23 863 24000

Andra långfristiga fordringar  

Summa avsättningar  117 902 109 757  

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 20 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000

Övriga skulder 21 63 368 63 884 63 368 52 333

Summa långfristiga skulder  1 383 368 1 383 884 1 383 368 1 372 333

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder  55 581 60 939 43 615 30 477

Skulder till koncernföretag 22 29 139 34 936 85 770 96 492

Skatteskulder  2 556 4 568 2 420 4 507

Övriga skulder 23 42 433 46 599 6 646 4 135

Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 24 64 277 65 686 36 314 29 950

Summa kortfristiga skulder  193 986 212 728 174 765 165 561

Summa eget kapital och skulder  2 061 490 2 035 101 2 041 905 1 975 998
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KASSAFLÖDESANALYS

 KONCERNEN         MODERBOLAGET

KSEK  2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster   62 148 48 567 20 911 20 588 

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet mm  109 229 108 160 104 308 93 828

Delsumma  171 377 156 727 125 219 114 416

Betald skatt  -2 420 0 -2 420 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 168 957 156 727 122 799 114 416

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)Minskning(+) av varulager -8 179 2 882 -9 928 4 631

Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar 5 992 -31 894 -21 586 -29 449

Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder -18 742 18 194 9 204 -7 077

Kassaflöde från den löpande verksamheten 148 028 145 909 100 489 82 521

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar  -139 567 -86 706 -114 581 -67 552

Försäljning av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar  3 600 3 705 3 600 3 705

Ökning(-)/minskning(+) långa fordringar 648 -1 944 648 -1 944

Kassaflöde från investeringsverksamheten -135 319 -84 945 -110 333 -65 791

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån  20 000 0 20 000 0

Amortering skuld  -20 000 -10 000 -20 000 -10 000

Lämnat lån    0 0

Erhållna koncernbidrag    41 258 28 078

Lämnade koncernbidrag  -13 945 -21 500 -13 945 -21 500

Lämnad utdelning  0 -15 000 0 -15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 945 -46 500 27 313 -18 422

Årets kassaflöde  -1 236 14 464 17 469 -1 692

Likvida medel vid årets början   14 564 100 -14 833 -13 141

Likvida medel vid årets början  13 328 14 564 2 636 -14 833

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys    

Justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet m.m.  

Av- och nedskrivningar av tillgångar  106 950 101 740 91 448 86 831

Rearesultat försäljning av anläggningstillg. 2 930 -972 1 961 -972

Valutakursdifferens  0 0 

Förändring långfristig skuld, övriga skulder -516 7 004 11 035 7 582     

Förändring övriga avsättningar  -135 388 -136 387

Summa  109 229 108 160 104 308 93 828
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK)      
          

  Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa

INGÅENDE BALANS 1 JAN 2015  20 126 287 536 16 458 -1 443 322 677

Årets vinst till bal. resultat    -1 443 1 443 0

Förskjutn fria och    21 318 -21 318  0
bundna reserver

Utdelning    -15 000  -15 000

Årets resultat     21 055 21 055

UTGÅENDE BALANS 31 DEC 2015  20 126 308 854 -21 303 21 055 328 732     

   

       

  Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa

INGÅENDE BALANS 1 JAN 2016  20 126 308 854 -21 303 21 055 328 732

Årets vinst till bal. resultat    21 055 -21 055 0  

Förskjutn fria och 

bundna reserver   29 362 -29 362  0

Utdelning      0

Årets resultat     37 502 37 502

UTGÅENDE BALANS 31 DEC 2016  20 126 338 216 -29 610 37 502 366 234

REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i KSEK, om inget annat anges. Om inte särskilt 
anges, gäller kommentarerna både koncernen och moder-
bolaget.      
 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisnings-
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (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 M.M.    
Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar verksamheten i moder-
bolaget och dotterbolagen fram till och med 31 december 
2016. Dotterbolag 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, ren-
hållning, skärgårdstrafik, värme, elhandel och stadsnät. 
Försäljningen intäktsredovisas vid leverans till kund i en-
lighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto 
efter moms och övriga skatter.    
   
Anslutningsavgifter

Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten 
med el, värme eller stadsnät, 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 som tilldelas redovisas såsom omsättnings-
tillgång och förutbetald intäkt och värderas till marknads-
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värde. Utsläppsrätterna resultatförs i takt med faktiska 
utsläpp eller vid försäljning.  

Elcertifikat

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät 
genom egen produktion redovisas i den månad som pro-
duktion sker. Elcertifikat redovisas såsom en omsättning-
stillgång och värderas till elcertifikatets verkliga värde för 
produktionsmånaden.     
 
Avskrivningar    

Materiella och immateriella  anläggningstillgångar är 
upptagna till anskaffningsvärde minskat med ackumulerad 
avskrivning.  De materiella anläggningstillgångarna har 
delats upp i betydande komponenter när komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker på 
ursprungligt anskaffningsvärde och linjärt över den förvän-
tade nyttjandeperioden.      
  
Följande procentsatser tillämpas:

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

Nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation 
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet är lägre än det 
redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har 
förändrats.     
 
Leasing    

I koncernen redovisas tillgångar som leasas genom ett 
finansiellt leasingavtal som materiella anläggningstillgån-
gar samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som 
skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgån-
gen och skulden till nuvärdet av framtida minimileaseav-
gifter och eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvär-
det av minimileaseavgifterna används avtalets implicita 
ränta. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. Moderbolaget redovisar 
samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, 
som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.  
   
Låneutgifter

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

Personalkostnader

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersätt-
ningar innefattar bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning 
(pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Före-
taget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter 
för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
under den period de anställda utför de tjänster som ligger 
till grund för förpliktelsen.     
  
Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner.    

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 redovi-
sas med den skattesats som förväntas gälla det år när den 
temporära skillnaden förväntas återvinnas eller regleras.  
    
Varulager

Varulager värderas enligt lägsta värdes princip, dvs till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen. Anskaffningsvärdet har fastställt genom 
tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).  
 

Kundfordringar

Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas 
inflyta med avdrag för osäkra fordringar.   
    
Eventualförpliktelse 
Som eventualförpliktelse redovisas: 

* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser 
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att 
en eller flera osäkra 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 efter-
som det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kom-
mer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktels-
ens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.  
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NOTER

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   2016 2015 

Värme   209 760 205 088
Renhållning   98 268 85 599
Stadsnät   58 347 48 796
Övrigt   71 260 50 280

Summa   437 635 389 763

Rörelseresultat före finansiella poster  2016 2015

Värme   42 040 51 591
Renhållning   9 383 4 606
Stadsnät   10 185 8 421
Övrigt   -11 518 -10 059

Summa   50 090 54 559

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

 2016 2016 2015 2015
 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Upparb. intäkter 4 527 4 527 1 302 1 302  
Fakturerat belopp 0 0 0 0

Redovisat värde 4 527 4 527 1 302 1 302

NOT 3 TERMINSKONTRAKT
Avser endast koncernen

Terminskontrakt el   2016 2015

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

Antal kontrakt   317 205 
Säkrad volym MWh   774 426 622 262
Andel säkrat/kontrakterad volym i %  98 97
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet  26 809 -43 479

Terminskontrakt elcertifikat  2016 2015  

Antal elcertifikat    285 256 327 352
I % av årsförbrukningen   166 215
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet -10  293 16

Avser både koncern och moderbolag  
Terminskontrakt utsläppsrätter   2016 215

Antal utsläppsrätter stycken  105 359 124 572  
I % av årsförbrukningen   118 381 80 369
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet  6 602 9 434

Finansiella instrument, ränteswappar  2016 2015 

Nominellt belopp KSEK   430 000 480 000  
Antal kontrakt   8 9
% av totala lån    33 36
Löptid i snitt, år   4,4 4,9
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet  38 683 33 151

NOT 4 KOSTNADER FÖR REVISORERNA
Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts av Ernst 
& Young AB. Totalt revisionsarvode redovisas i AB Karlskrona 
Moderbolag.
 
 2016 2016 2015 2015
 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Totalt 
Ernst & Young AB 428 404 274 274 
varav revision 244 244 240 240

NOT 5 FÖRSÄLJNING OCH INKÖP MELLAN KONCERNFÖRETAG (%) 

Interna försäljningar   2016 2015

Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen 6 6
Affärsverkskoncernen/Kna kommun  10 8
  
Moderbolaget/Koncernbolagen  19 19
Moderbolaget/Karlskronana kommun  12 11 

Interna inköp   2016 2015

Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen 0 0

Affärsverkskoncernen/Kna kommun  1 1

  

Moderbolaget/Koncernbolagen  11 10

Moderbolaget/Karlskrona kommun  3 4
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NOT 6 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 

 2016 2016 2015 2015
 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Leasingavg. bilar 1 123 692 1 101 685 

 2016 2016 2015 2015
 Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Framtida 
leasingavgifter 
Bet. inom 1 år 864 537 751 492
Bet. inom 1–5 år 1 336 901 895 595

NOT 7 MEDELTALET ANSTÄLLDA

 2016 2016 2015 2015
 Antal Varav Antal Varav
 anställda män anställda män

Moderbolaget 199,5 74 % 168,8 75 % 
Dotterbolag 60,6 62 % 60,6 66 %   
Koncernen totalt 260,1 73 % 229,4 73 %  
  
Könsförd. bland 
ledande 
befattningshavare 2016 2016 2015 2015
  
Moderbolaget   
Styrelse 1 4 1 4 
Företagets ledn. 0 5 0 4 

NOT 8 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

 2016 2016 2015 2015
 Löner o Sociala  Löner o Sociala
 andra ers. kostnader andra ers. kostnader        
 (varav pens)  (varav pens) 

Totalt  63 331 25 762 59 554 24 485
moderbolag  (5 281)  (4 810)  
varav styrelse  1 631 1 023 1 618 993
och VD  (327)  (315) 

Totalt 24 926 10 580 22 435 9 321 
dotterbolag  (2 283)  (2 018)
varav styrelse  366 0 366 0
och VD  0  0
 
Totalt 88 257 36 342 81 989 33 806
koncernen   (7 564)  (6 828)
varav styrelse  1 997 1 023 1 984 993 
och VD  (327)  (315)

NOT 9 AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG
Styrelsen kan skilja VD från sin tjänst med sex månaders 
uppsägningstid. Därefter utgår lön under sex månader.

NOT 10 AVSKRIVNING ENLIGT PLAN
Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde 
och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:

Koncernen  % 2016 2015  

Avskrivningar   
Immateriella anläggningar  20 2 403 2 315 
Byggnader o markanläggningar 2–5 10 760 10 518
Maskiner o tekniska anl.  3–20 90 591 87 439
Inventarier och verktyg  10–20 1 342 1 468 

Summa avskrivningar   105 096 101 740

Nedskrivningar   
Immateriella anläggningar   0 0
Byggnader o markanläggningar  0 0
Maskiner o tekniska anläggningar  1 854 0
Inventarier och verktyg   0 0

Summa nedskrivningar   1 854 0

Summa av- och nedskrivningar  106 950 101 740 

Moderbolag  % 2016 2015  

Avskrivningar   
Immateriella anläggningar  20 2 331 2 244 
Byggnader o markanläggningar 2–5 10 760 10 518
Maskiner o tekniska anl.  3–20 75 270 72 628
Inventarier och verktyg  10–20 1 233 1 441 

Summa avskrivningar   89 594 86 831
 
Nedskrivningar   
Immateriella anläggningar   0 0
Byggnader o markanläggningar  0 0
Maskiner o tekniska anl.   1 854 0
Inventarier och verktyg   0 0

Summa nedskrivningar   1 854 0

Summa av- och nedskrivningar  91 448 86 831 
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NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avser moderbolaget. Minustecken innebär en upplösning.

   2016 2015 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan  37 643 27 330 

Summa   37 643 27 330 

NOT 12 SKATT
Minustecken innebär en skatteintäkt.
  2016 2016 2015 2015
  Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag

Inkomstskatt   2 420 2 420 0 0
Uppskjuten skatt obeskattade reserver 8 281 0 6 012 0

Summa  10 701 2 420 6 012 0

Avstämning effektiv skattesats
 
  2016 2016 2015 2015
  Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag
  
Redovisat resultat före skatt  48 203 10 581 27 067 -164
Skatt enl gällande skattesats, 22 %  10 605 2 328 5 955 -36
  
Skatteffekt av:  
Ej avdragsgill kostnad  460 423 264 164 
Ej skattepliktig intäkt  -15 -4 -70 
Skattemässigt resultat  48 648 11 000 27 324 0 

Redovisad skatt  10 701 2 420 6 012 0
Effektiv skattesats  22,2 % 22,9 % 22,2 % 0,0 %

NOT 13  IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
       
Immateriella anläggningstillgångar  
    
  2016 2016 2015 2015
Dataprogram  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag
       
Ingående anskaffningsvärde  17 260 15 273 15 938 13 951
Inköp  395 395 1 322 1 322
Försäljningar/utrangeringar      
Utgående anskaffningsvärde  17 655 15 668 17 260 15 273
       
Ingående avskrivningar  -10 919 -9 010 -8 604 -6 766
Försäljning/utrangeringar      
Årets avskrivningar  -2 403 -2 331 -2 315 -2 244
Utgående ackumulerade avskrivningar  -13 322 -11 341 -10 919 -9 010
       
Utgående planenligt restvärde  4 333 4 327 6 341 6 263
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Materiella anläggningstillgångar      
  2016 2016 2015 2015
Byggnader och mark  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag
       
Ingående anskaffningsvärde  385 111 385 051 382 848 382 787
Inköp  6 461 6 461 2 263 2 264
Försäljningar/utrangeringar      
Utgående anskaffningsvärde  391 572 391 512 385 111 385 051
       
Ingående avskrivningar  -64 635 -64 635 -54 118 -54 117
Försäljning/utrangeringar      
Årets avskrivningar  -10 760 -10 760 -10 517 -10 518
Utgående ackumulerade avskrivningar  -75 395 -75 395 -64 635 -64 635
       
Utgående planenligt restvärde  316 177 316 117 320 476 320 416
       
Taxeringsvärden byggnader  167 637 167 637 164 231 164 231
Taxeringsvärden mark  8 905 8 905 7 215 7 215
 
Summa taxeringsvärden fastigheter  176 542 176 542 171 446 171 446

  2016 2016 2015 2015
Tekniska anläggningar  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag
      
Ingående anskaffningsvärde  2 202 438 1 776 806 2 091 614 1 701 848
Inköp  68 414 57 548 122 204 86 338
Försäljningar/utrangeringar  -29 054 -14 253 -11 380 -11 380
Utgående anskaffningsvärde  2 241 798 1 820 101 2 202 438 1 776 806
      
Ingående avskrivningar  -838 284 -608 111 -759 493 -544 131
Försäljning/utrangeringar  24 689 10 857 8 648 8 648
Årets avskrivningar  -90 591 -75 270 -87 439 -72 628
Årets nedskrivningar  -1 854 -1 854  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -906 040 -674 378 -838 284 -608 111
      
Utgående planenligt restvärde  1 335 758 1 145 723 1 364 154 1 168 695
varav Finansiella leasingavtal  1 494 0 1 471 0

  2016 2016 2015 2015
Inventarier och verktyg  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag
      
Ingående anskaffningsvärde  16 423 16 291 15 010 14 878
Inköp  4 639 3 813 1 413 1 413
Försäljningar/utrangeringar    0 0
Utgående anskaffningsvärde  21 062 20 104 16 423 16 291
      
Ingående avskrivningar  -12 646 -12 529 -11 178 -11 088
Årets avskrivningar  -1 342 -1 233 -1 468 -1 441
Försäljningar/utrangeringar      
Utgående ackumulerade avskrivningar  -13 988 -13 762 -12 646 -12 529
      
Utgående planenligt restvärde  7 074 6 342 3 777 3 762

  2016 2016 2015 2015
Pågående nyanläggningar  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag
      
Maskiner o andra tekniska anläggningar 124 108 97 702 66 615 53 503
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NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Avser moderbolaget

  Kapital Rösträtts Antal Bokfört
  andel andel andelar värde

Affärsverken Energi i Karlskrona AB  100 % 100 % 400 4 000  
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB  100 % 100 % 60 814

Summa     4 814
   Organisationsnummer Säte
Affärsverken Energi i Karlskrona AB   556086-1618 Karlskrona 
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB   556532-0834 Karlskrona

NOT 15  FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG
      
       
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag

Koncernbolag  14 315 63 719 12 156 43 327
Övriga ej koncernbolag  18 802 18 802 14 918 14 918
Totalt Karlskrona kommun  33 117 82 521 27 074 58 245

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

A-aktier  201 256 100 % 100 % 20 126
Övriga ej koncernbolag  
Aktiens kvotvärde är 100 kr.  
AB Karlskrona Moderbolag äger 
alla aktier enligt ovan.

NOT 17 OBESKATTADE RESERVER      
Avser moderbolaget.             
   2016 2015

Skillnad mellan bokförda avskrivningar      
och avskrivningar enligt plan   427 449 389 805
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NOT 18 UPPSKJUTEN SKATT      
 Den uppskjutna skatteskulden beräknas till 22 %.      
   2016 2015

 Uppskjuten skatt på obeskattade reserver  94 038 85 757
       
Belopp vid årets ingång   85 757 79 744
Årets avsättningar   8 281 6 013
Under året ianspråktagna belopp   0 0
Under året återförda belopp   0 0

Summa   94 038 85 757

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.   
     
       
   2016 2015

Belopp vid årets ingång   24 000 23 613
Årets avsättningar   1 000 1 000
Ianspråktaget belopp   -1 136 -613
 
Summa   23 864 24 000
      

NOT 20 SKULDER KONCERNFÖRETAG LF      
      
Koncernen   2016 2015

Övriga ej koncernbolag, lån   1 320 000 1 320 000
Summa övriga ej koncernbolag   1 320 000 1 320 000
      
Totalt Karlskrona kommun   1 320 000 1 320 000
Förfaller till “betalning” fem år eller senare  210 000 50 000

      
Moderbolaget   2016 2015

Övriga ej koncernbolag,  lån   1 320 000 1 320 000
Summa övriga ej koncernbolag   1 320 000 1 320 000
      
Totalt Karlskrona kommun   1 320 000 1 320 000
Förfaller till “betalning” fem år eller senare  210 000 50 000
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NOT 21 ÖVRIGA SKULDER LF      
       
 Avser periodiserade anslutningsavgifter på värme och stadsnät. Periodisering har skett  med 10 % och i vissa fall 20 % per år. 

          
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag

Övriga skulder  63 368 63 368 63 884 52 333
 Förfaller till “betalning” fem år eller senare 25 465 25 465 25 453 20 674

NOT 22 SKULDER KONCERNFÖRETAG KF           
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag

Koncernbolag  13 958 70 640 21 503 83 158
Övriga ej koncernbolag  15 181 15 130 13 433 13 334

Totalt Karlskrona kommun  29 139 85 770 34 936 96 492

NOT 23 ÖVRIGA SKULDER           
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag

Mervärdesskatt  15 558 4 432 16 415 2 898
Avfallsskatt  -623 -623 -1 114 -1 114
Arbetsgivaravgift och källskatt  4 311 3 130 3 931 2 825
Energiskatt  17 648 0 22 672 0
Riskpremie  2 831 0 3 684 0
Finansiell leasing  1 502 0 1 485 0
Övrigt  1 206 -293 -474 -474

Summa  42 433 6 646 46 599 4 135
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NOT 24  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
      
  
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag

Löneskulder  383 434 629 708
Semesterlöneskuld  5 168 3 901 4 990 3 854
Sociala avgifter  3 458 2 549 3 428 2 613
Periodiserade anslutningsavgifter  10 999 10 999 11 004 8 971
Uppl kostnad, råkraft, elcert 
o övr rättigheter  22 046 269 27 512 241
Övriga upplupna kostnader  15 627 11 566 8 701 4 141
Förutbetalda intäkter  6 596 6 596 9 422 9 422
 
Summa upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter  64 277 36 314 65 686 29 950

NOT 25 RÄNTEINTÄKTER           
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag

Dröjsmålsränta, intäkt  0 0 210 210
Ränteintäkt kortfristiga fordringar  234 224 8 1
Ränteintäkt lån  0 6 000 0 7 500
Ränteintäkt swap  -2 101 -2 101 -150 -150
Orealiserad valutakursdifferens  136 0 -81 0

Summa ränteintäkter  -1 731 4 123 -13 7 561

NOT 26 RÄNTEKOSTNADER      
       
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag
 
Dröjsmålsränta, kostnad  -8 -6 -4 -2
Räntekostnad kortfristiga skulder  -97 -62 -177 -100
Räntekostnad leasing  -54 0 -61 0
Räntekostnad lån  -21 377 -21 377 -30 874 -30 874
Räntekostnad swap  -11 882 -11 882 -10 555 -10 555
Orealiserad valutakursdifferens  25 25 -1 -1
 
Summa räntekostnader  -33 393 -33 302 -41 672 -41 532
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NOT 27 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

      
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag

Upplupna intäkter  65 177 20 563 71 364 17 616
Avfallsskatt  3 256 3 256 1 642 1 642
Förutbetalda kostnader  2 696 1 998 2 852 1 894

Summa förutbet kostn o upplupn intäkt 71 129 25 817 75 859 21 152

NOT 28 KASSA OCH BANK      
       
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag
 
Likvida medel  7 7 17 17
Checkräkningskredit  0 0 -14 868 -14 868
Bankmedel  13 320 2 629 29 415 18
 
Summa kassa och bank  13 327 2 636 14 564 -14 833

NOT 29 EVENTUALFÖRPLIKTELSER      
Avser moderbolag.      
       
Ansvarsförbindelser  2016 2015

Borgensförbindelse  28 000 28 000
       
Övriga eventualförpliktelser      
 Skatteverket har under året granskat rotavdragen inom verksamheten Stadsnät. 
Granskningen  är inte avslutad och utfallet kan inte bedömas. 

NOT 30 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 
          
  
  2016 2016 2015 2015
  Koncernen Moderbolag Koncernen Moderbolag

Ingående redovisat värde  1944 1 944 0 0
Tillkommande fordringar  0 0 2 592 2 592
Omklassificering  -648 -648 -648 -648

Utgående redovisat värde  1 296 1 296 1 944 1 944
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NOT 31 NYCKELTALSDEFINITIONER      
       
 Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:      
 Samtliga nyckeltal är beräknade på utgående balans. Beräknat eget kapital är eget kapital med tillägg 
om 78 % av obeskattade reserver.      
       
Soliditet      
 Beräknat eget kapital i procent av balansomslutningen.      
       
Avkastning på totalt kapital      
 Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.      
       
Avkastning på eget kapital      
 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av beräknat eget kapital.      

NOT 32 VINSTDISPOSITION     
      
 Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:     
      
Balanserad vinst  72 293 kr  
Årets resultat, vinst  8 160 816 kr  

Summa  8 233 109 kr  
      
 
Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att vinsten disponeras enligt följande:     

Utdelning  7 500 000 kr  
I ny räkning balanseras  733 109 kr  
      
 Koncernens fria egna kapital uppgår till 7 892 125 kr. 

NOT 33  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN      
       
 Bolaget har erhållit tilldelningsbeslut för upphandlingen av båttrafiken i Karlskrona som avser 8 år, 
från och med år 2018.  Bolaget har erhållit beslut från Mark- och miljödomstolen beträffande slutliga 
villkor för  hantering av lakvatten från deponin på Mältan.      
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Till bolagsstämman i
Affärsverken Karlskrona AB
Org.nr 556049-4733

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovis ningen för Affärsverken 
Karlskrona AB för år 2016. Enligt vår uppfatt-
ning har årsredovisningen och koncernredo-
vi sningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2016 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
vis ningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovis ningens och koncern-
redovisningens övriga delar. Vi tillstyrker 
därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträk ningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
bolaget och koncernen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att 
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga fel aktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fort-
sätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktö-
ren avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 

alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om att årsredo visningen och koncernre-
dovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegent ligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som inne håller 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. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisning-
en och koncernredovisningen. Som del av en 
revision enligt ISA använder vi professionellt 
om döme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
  
• identifierar och bedömer vi riskerna för  
 väsentliga felaktig heter i årsredovisningen  
 och koncernredovisningen, vare sig dessa  
 beror på oegentligheter eller på fel, utformar  
 och utför granskningsåtgärder bland annat  
 utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
 bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga  
 för att utgöra en 9rund 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 fel, efter som oegentligheter kan  
 innefatta agerande i maskopi, för falskning,  
 avsiktliga utelämnanden, felaktig informa- 

 tion eller åsidosättande av intern kontroll.

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

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
 principer som an vänds och rimligheten i  
 styrelsens och verkställande direk törens  
 uppskattningar i redovisningen och till-
 hörande upplys ningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att  
 styrelsen och verk ställande direktören  
 använder antagandet om fortsatt drift vid  
 upprättandet av årsredovisningen och kon- 
 cernredovisningen. Vi drar också en slut- 
 sats, med grund i de inhämtade revisions-
 bevisen, om det finns någon väsentlig  
 osäkerhets faktor som avser sådana  
 händelser eller förhållanden som kan  
 leda till betydande tvivel om bolagets och  
 koncernens förmåga att fortsätta verk- 
 samheten. Om vi drar slutsatsen att det  
 finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste  
 vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
 heten på upplysningarna i årsredovisningen 
 och koncernredovisningen om den väsentliga 
 osäkerhets faktorn eller, orn sådana upplys-
 ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
 om årsredovisningen och koncernredovis- 
 ningen. Våra slutsatser baseras på de 
 revisionsbevis som inhämtas fram till  
 datumet för revisionsberättelsen. Dock kan  
 framtida häncfelser eller förhållanden göra  
 att ett bolag och en koncern inte längre kan  
 fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presenta- 
 tionen, strukturen och innehållet i årsredovis-
 ningen och koncernredovisningen, däri bland 
 upplysningarna, och om årsredovisningen och  
 koncern redovisningen återger de underlig- 
 gande transaktionerna och händelserna på  
 ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
 revisionsbevis av seende den finansiella  
 informationen för enheterna eller affärs-
 aktiviteterna inom koncernen för att göra  
 ett uttalande avseende koncernredovis- 

REVISIONSBERÄTTELSE
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 ningen. Vi ansvarar för styrning, övervak- 
 ning och utförande av koncernrevisionen. 
 Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen orn bland annat 
revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser un-
der revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning av Affärsverken Karlskrona 
AB för år 2016 samt av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

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

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar 

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

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

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelse ledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig  
 till någon för summelse som kan föranleda  
 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller  
 på något annat sätt handlat i strid med  
 aktiebolagslagen, årsredovisningslagen  
 eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av försla-
get till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,  
men ingen garanti för att en revision som  
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försum- 
melser som kan föran leda ersättningsskyl- 
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till  
dispositioner av bolagets vinst eller förlust  
inte är förenligt med aktiebolagslagen.
 

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige an vänder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av för-
valtningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och övertr,’idelser skulle ha särskild 
betydelse för bala· gets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, besluts· 
underlag, vidtagna fögärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Karlskrona den 5 april 2017

Ernst & Young AB
Anders Håkansson 
Auktoriserad revisor
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GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2016 

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

Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun utsed-
da lekmannarevisorer, har granskat Affärsver-
ken Karlskrona AB verksamhet under 2016. 
Styrelse och VD svarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevi-
sorernas ansvar är att granska verksamhet 

och kontroll och pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagsla-
gen, kommunallagen, kommunens revisions-
reglemente, god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt av årsstämman fastställt 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. 

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

Karlskrona den 3 april 2017

Bo Löfgren
Birgitta Ståhl



ÅRSREDOVISNING 2016   49 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
A f f ä r s v e r k e n  E n e r g i  i  K a r l s k r o n a  A B



50   ÅRSREDOVISNING 2016

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

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

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Affärsverken Energi i Karlskrona AB profile-
rar sig som ett företag med hög personlig 
service. Bolaget verkar i hela Sverige även 
om sydöstra Sverige räknas till bolagets 
hemmamarknad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN-
SKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG

Ett lågt marknadspris under året följdes 
av en stigande trend de sista månaderna. 
Det har inte påverkat resultatet beroende 
på god framförhållning med inköpen. För-
säljningen har fokuserats på småföretag 
vilket har resulterat i ett antal nya avtal i 
närregionen. Även ett antal butiker inom 
ett befintligt koncernavtal har tecknat 
avtal. Dessutom blev omteckningen av av-
talet med två butikskedjor klart i oktober. 
Det innebär fortsatt elleverans till samtli-
ga butiker i Sverige och även tjänster inom 
energieffektivisering.
 
Energiomsättningen för året blev 752,5 
GWh (1074 GWh) vilket är väsentligt lägre 
än föregående år beroende på att man tap-
pade den största kunden inför året. Trots 
detta blev resultatet betydligt bättre än 
budget beroende på ett aktivt arbete med 
marginaler och inköp.
 
Bolaget har under året haft eget balansan-
svar vilket innebär att man även hanterar 
inköpet av den fysiska handeln mot elbör-
sen. De nya rutinerna för prognostisering, 
rapportering och kontroll av balansansvaret 
har fungerat väl under året.

Ett innovationsarbete är uppstartat för 
att utveckla produktutbud och mervärdes-
tjänster för att bli ännu mer konkurrens-
kraftiga på marknaden.
 
Bolaget har säkerställt de omteckningar 
som gjorts på utgående kontrakt under 
året. 

RISKFAKTORER

Bolaget arbetar med utgångspunkt från 
den av styrelsen fastställda riskpolicyn 
som omvärderas varje år. Även en kraft-
handelspolicy för balansansvaret och den 
fysiska handeln är framtagen.
 
Det finns en marknadsrisk med konkurrens 
från både stora och små aktörer. 
För att motverka detta sker en kontinuerlig 
bevakning av utvecklingen samtidigt som 
produktutbud och marginaler anpassas 
mot marknadens villkor. 

Bolaget försäkrar sig mot både varmt och 
kallt väder och därmed både minskande 
och ökande förbrukning under vintermå-
naderna.
 

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 förbruk-
ningsprofiler och historik. Detta sker med 
elterminer. Bolaget använder den finan-
siella marknaden för att prissäkra sig mot 
pristoppar. 
 
Bolaget har köpt in hela sitt behov av 
elcertifikat och annullerat dessa enligt 
lagstiftningen. 

RESULTAT OCH STÄLLNING

Årets resultat blev 10,8 mkr (11,7 mkr) 
trots en betydligt lägre energiomsättning
än föregående år. Kvarkraftsredovisningen 
har en eftersläpning på 5 månader.   

KSEK
 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 321 292 426 562 382 802  421 199 399 546  

Resultat efter fin. poster 10 768 11 718 7 322  12 541    4 539   

Balansomslutning 80 139 108 455 82 090   83 854   75 303  

Soliditet (%) 5,6 4,1 5,6 5,7         6,4      

Avkastning på totalt kap (%) 13,4 10,9 8,9         15,0         7,1      

Medelantalet anställda 32,9 32,9 19,6         15,6       12,5     
 
År 2014 var första gången som företaget tillämpar Bokföringsnämndens Allmänna Råd, 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), och endast jämförelsetalen för 

åren 2014 och 2013 är omräknade enligt K3-regelverket. Se not 18 för nyckeltalsdefinitioner.
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FRAMTIDA UTVECKLING

Utvecklingen med en gemensam nordisk 
balansavräkning (NBS) fortsätter och har 
som målsättning att vara i drift under 
2017. 
 
Målet för projektet är ett bolag (eSett) 
som ska för branschen hantera både 
gemensamma IT-system och balansav-
räkningen. Harmonisering av balansavräk-
ningssystemet i Norden är ett steg mot en 
fungerande gemensam slutkundsmarknad. 
Förberedelserna har pågått för bolaget 
under året med avtal, säkerhet och rutiner.     
 
Det egna balansansvaret har inneburit en 
större möjlighet möta krav från kunder och 
koncerner samt ger förutsättningar för nya 
partnerskap i branschen. 

Portföljstrukturen håller på att ses över 
och ett innovationsarbete är påbörjat 
vilket kommer att pågå de närmaste åren. 
Marknaden är konkurrensutsatt och stän-
dig utveckling av produkter och tjänster 
kommer att vara nödvändig.  
 
Reformen om en nordisk slutkundsmark-
nad för elkunderna har skjutits något 
på framtiden och utvecklingen bevakas 
löpande. 
 
Målsättningen kvarstår att ha en mycket 
stark position på den lokala marknaden 
genom goda relationer och lokal närvaro. 

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 förlust      -318 012 kr
Årets resultat -13 826 kr

Summa -331 838 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta
att förlusten -331 838 kr, överförs i ny 
räkning





ÅRETS SIFFROR
A f f ä r s v e r k e n  E n e r g i  i  K a r l s k r o n a  A B
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RESULTATRÄKNING

KSEK Not  2016 2015 

Nettoomsättning 1  321 292 426 562

   

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter 2  -274 959 -382 139

Övriga externa kostnader 3,4  -16 001 -15 650

Personalkostnader 5,6,7,8  -19 462 -16 856

Övriga rörelsekostnader   -245 -69

SUMMA KOSTNADER   -310 667 -414 714

   

Rörelseresultat   10 625 11 848

   

Resultat från finansiella investeringar   

Övriga ränteintäkter 9  146 -74

Räntekostnader 10  -3 -56

SUMMA FINANSIELLA INVESTERINGAR  143 -130

   

Resultat efter finansiella poster  10 768 11 718

   

Lämnat koncernbidrag   -10 782 -11 793

Skatt 11  0 0

   

ÅRETS RESULTAT   -14 -75
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BALANSRÄKNING

KSEK 

TILLGÅNGAR  Not 2016-12-31 2015-12-31

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

   

Varulager   

Råvaror och förnödenheter   0 1 749

SUMMA VARULAGER   0 1 749

   

Kortfristiga fordringar   

Fordringar hos koncernföretag  12 36 027 39 448

Övriga fordringar   316 318

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  13 33 996 44 209

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR   70 339 83 975

   

Kassa och bank  14 9 800 22 731

   

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   80 139 108 455

   

SUMMA TILLGÅNGAR   80 139 108 455

EGET KAPITAL   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital  15 4 000 4 000

Reservfond   800 800

SUMMA BUNDET EGET KAPITAL   4 800 4 800

   

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst eller förlust   -317 -242

Årets resultat   -14 -75

SUMMA FRITT EGET KAPITAL   -331 -317

   

SUMMA EGET KAPITAL   4 469 4 483
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BALANSRÄKNING FORTS.

KSEK  Not 2016-12-31 2015-12-31

LÅNGFRISTIGA SKULDER   

Övriga skulder   0 0

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   0 0

   

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder   6 365 22 071

Skulder till koncernföretag   12 445 12 089

Skatteskulder   102 28

Övriga skulder  16 33 124 40 036

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter  17 23 634 29 748

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   75 670 103 972

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   80 139 108 455

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK)      
          

 Aktie- Reserv Balanserat Årets Summa
 kapital fond resultat resultat 

INGÅENDE BALANS     

1 JANUARI 2015 4 000 800 -33 -209 4 558

Årets vinst till bal. resultat   -209 209 0

Årets resultat    -75 -75

UTGÅENDE BALANS     

31 DECEMBER 2015 4 000 800 -242 -75 4 483

     

          

 Aktie- Bundna Balanserat Årets Summa
 kapital reserver resultat resultat 

INGÅENDE BALANS     

1 JANUARI 2016 4 000 800 -242 -75 4 483

Årets vinst till bal. resultat   -75 75 0

Årets resultat    -14 -14

UTGÅENDE BALANS     

31 DECEMBER 2016 4 000 800 -317 -14 4 469
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KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)   
   

  2016 2015

   

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Resultat efter finansiella poster  10 768 11 718

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 0 0

Delsumma  10 768 11 718

Betald skatt  0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

föreförändringar av rörelsekapital  10 768 11 718

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

   

Ökning(-)Minskning(+) av varulager  1 749 -1 749

Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar  13 636 -9 653

Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder  -28 302 26 440

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE    

VERKSAMHETEN  -12 917 15 038

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   

Ökning(-)/minskning(+) långa fordringar   

KASSAFLÖDE FRÅN 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN  0 0

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Upptagna lån  0 0

Amortering skuld  0 0

Återbetalda aktieägartillskott  0 0

Lämnade koncernbidrag  -10 782 -11 793

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-   

VERKSAMHETEN  -10 782 -11 793

   

ÅRETS KASSAFLÖDE  -12 931 14 963

Likvida medel vid årets början   22 731 7 768

Likvida medel vid årets slut  9 800 22 731
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i KSEK, om inget annat anges. Om inte särskilt 
anges, gäller kommentarerna både koncernen och moder-
bolaget.      
 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisnings-
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (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 M.M. 

Intäktsredovisning     
Intäkterna omfattar försäljningsintäkter från elhandel. 
Försäljningen intäktsredovisas vid leverans till kund i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas 
netto efter moms och övriga skatter.    
  
Elcertifikat      
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät 
genom egen produktion redovisas i den månad som pro-
duktion sker. Elcertifikat redovisas såsom en omsättnings-
tillgång och värderas till elcertifikatets verkliga värde för 
produktionsmånaden.     
 
Leasing      
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 
som operationella, som operationella leasingavtal. Opera-
tionella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.     
 
Personalkostnader      
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättnin-
gar som företaget lämnar till de anställda. Företagets 
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning 
(pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet.  
    

Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen.    
  

Koncernbidrag      
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner.     
 
Kundfordringar      
Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas 
inflyta med avdrag för osäkra fordringar.   
   
      
   
NOTER

NOT 1 INKÖP O FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG (%)
Avser moderbolaget. Minustecken innebär en upplösning.

  
  2016 2015 

Interna försäljningar      
Koncernbolagen  8 4
Karlskrona kommun  4 4
      
Interna inköp      
Koncernbolagen  9 4
Karlskrona kommun  0 0

NOT 2  TERMINSKONTRAKT       
       
Terminskontrakt el  
 
Avser endast koncernen då detta avser dotterbolagets 
säkrade elkontrakt på Nordpool via mäklare.

  2016 2015
      
Antal kontrakt  317 205
Säkrad volym MWh  774 426 622 262
Andel säkrat/
kontrakterad volym i % 98 97
Verkligt värde i KSEK 
vid årsskiftet  26 809 -43 479
       

 Terminskontrakt elcert. 2016 2015

Antal elcertifikat   285 256 327 352
 I % av årsförbrukningen 166 215
Verkligt värde i KSEK 
vid årsskiftet  -10 293 16
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NOT 3  KOSTNADER FÖR REVISORERNA      
 Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts av Ernst 
& Young AB. Kostnaden för Ernst & Young AB har varit KSEK 0(0). 
Totalt revisionsarvode redovisas av moderföretaget Affärsverken 
i Karlskrona AB.       
       
 
      
NOT 4  OPERATIONELLA LEASINGAVTAL      
       
  2016 2015

Leasingavgift bilar  97 79
       
Framtida leasingavgifter 2016 2015

Betalas inom 1 år  88 27
Betalas inom 1-5 år  176 36

NOT 5  MEDELANTALET ANSTÄLLDA   

 2016 2016 2015 2015
       
 Antal Varav Antal Varav
 anställda män anställda män
       
 32,9 42 % 32,9 42 %
       

NOT 6  KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE      
       
 2016 2016 2015 2015
    
 Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelse 0 3 0 3
Företagets 
ledning 1 1 1 1
       

       
NOT 7  LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER  

 2016 2016 2015 2015
       
 Löner och Soc kostn Löner och Soc kostn
 andra (varav andra (varav
 ersättn pensions ersättn pensions
  kostn)  kostn)
       
Totalt 
bolaget 13 364 5 587 11 288 4 709
  (1 192)  (1 026)
       
Varav 
styrelse 
och VD 183 0 183 0

NOT 8  AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG      
 Något speciellt avtal om avgångsvederlag för styrelse eller 
verkställande direktör finns inte.

NOT 9 RÄNTEINTÄKTER  2016 2015

Dröjsmålsränta, intäkt   0 0
 Ränteintäkt kortfristiga fordringar  10 7
 Orealiserad valutakursdifferens  136 -81
 
Summa ränteintäkter   146 -74
       

NOT 10  RÄNTEKOSTNADER  2016 2015
       
 Dröjsmålsränta, kostnad  -1 -2
 Räntekostnad kortfristiga skulder  -2 -54
 
Summa räntekostnader  -3 -56
      

NOT 11 SKATT    2016 2015
       
 Minustecken innebär en skatteintäkt.      
       
Inkomstskatt    0 0
 Uppskjuten skatt obeskattade reserver 0 0
 
Summa   0 0
       
 Avstämning effektiv skattesats      
 Redovisat resultat före skatt  -14 -75
 Skatt enl gällande skattesats, 22 %  -3 -17
       
Skatteffekt av:      
Ej avdragsgill kostnad   24 82
Ej skattepliktig intäkt   -10 -7
 Skattemässigt resultat  0 0
       
Redovisad skatt   0 0
Effektiv skattesats   0,0 % 0,0 %
       

NOT 12  FORDRINGAR HOS 
KONCERNFÖRETAG   2016 2015
       
 Affärsverken Karlskrona AB 
(moderföretag)   36 027 39 448
 
Totalt Karlskrona kommun  36 027 39 448
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NOT 13  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
    
   
   2016 2015
       
Upplupna intäkter   33 983 44 099
 Förutbetalda kostnader  13 110

 Summa förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkt er  33 996 44 209

       

NOT 14  KASSA OCH BANK  2016 2015

Bankmedel   9 800 22 731
 
Summa kassa och bank  9 800 22 731

       

NOT 15  SPECIFIKATION AV AKTIER      
       
  Andel av Andel av 
 Antal Kapital Röster Belopp
A-aktier 400 100% 100% 4 000
 
Aktiens kvotvärde är 10 000 kr.      
       
 Affärsverken Karlskrona AB äger alla aktier enligt ovan.      

       

NOT 16  ÖVRIGA SKULDER  2016 2015
       
Energiskatt   17 648 22 672
Mervärdesskatt   10 541 13 098
 Arbetsgivaravgift och källskatt  604 582
Riskpremie   2 831 3 684
Övrigt   1 500 0
 
Summa   33 124 40 036

       

NOT 17  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
    
   2016 2015
       
Löneskulder   -135 -111
Semesterlöneskuld   656 559
Sociala avgifter   431 139
 Upplupen kostnad, elcertifikat,
bra miljöval, ursprungsgaranti  21 778 27 656
 Övriga upplupna kostnader  904 1 505
Förutbetalda intäkter   0 0

Summa   23 634 29 748

NOT 18  NYCKELTALSDEFINITIONER      
       
 Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:      
       
 Nyckeltalen är beräknade på utgående balans. Eget kapital utgörs 
av eget kapital med tillägg för 78 % av obeskattade reserver.      
       
Soliditet      
 Eget kapital med tillägg för 78 % av obeskattade reserver i 
procent av balansomslutningen.      
       
 Avkastning på totalt kapital      
 Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansom-
slutningen.      
       

NOT 19  VINSTDISPOSITION      
       
 Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:      
       
Balanserad förlust   -318 012 kr   
 Årets resultat, förlust  -13 826 kr   
 
Summa   -331 838 kr   
       
 Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att förlusten 
disponeras enligt följande:      
 I ny räkning balanseras  -331 838 kr   
       

NOT 20  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN      
       
 Inga väsentliga händelser efter balansdagen.      
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Till bolagsstämman i
Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Org.nr 556086-1618

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
för Affärsverken Energi i Karlskrona AB för år 
2016. Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen upprättats i enlig het med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga 
avse enden rättvisande bild av Affärsverken 
Energi i Karlskrona ABs finansiella ställning 
per den 31 december 2016 och av dess finan-
siella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultat räkningen och balansräk-
ningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Affärsverken Energi i Karlskrona AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rätt visande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verk ställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovis ning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direk-
tören för bedömningen av bolagets för måga 

att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktö-
ren avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 

alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om att års redovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga fel aktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra utta landen. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredo visningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
  
• identifierar och bedömer vi riskerna för  
 väsentliga felaktig heter i årsredovisningen,  
 vare sig dessa beror på oegent ligheter eller  
 på fel, utformar och utför granskningsåtgär - 
 der bland annat utifrån dessa risker och  
 inhämtar revi sionsbevis som !ir tillräckliga 
 och ändamålsenliga för att utgöra en  
 för våra uttalanden. Risken för att inte  
 upptäcka en väsentlig felaktighet till följd  
 av oegentlig heter är högre än för en 
 väsentlig felaktighet som beror på fel, efter- 
 som oegentligheter kan innefatta agerande  
 i maskopi, förfalslkning, avsiktliga uteläm- 
 nanden, 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 gransknings- 

 åtgärder som är lämpliga med hänsyn till  
 om ständigheterna, men inte för att uttala  
 oss om effektivi teten i den interna  
 kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovis- 
 ningsprinciper 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 verk ställande direktören  
 använder antagandet om fortsatt drift vid  
 upprättandet av årsredovisningen. Vi drar  
 också en slutsats, med grund i de inhäm- 
 tade revisionsbevisen, om det finns någon  
 väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
 sådana händelser eller förhållanden som  
 kan leda till betydande tvivel om bolagets  
 förmåga att fortsätta verk samheten. Om vi  
 drar slutsatsen att det finns en väsentlig  
 osäkerhetsfaktor,. måste vi i revisions-
 berättelsen fästa uppmärksamheten på  
 upplysningarna i årsredovisningen om den  
 väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om  
 sådana upp lysningar är otillräckliga, 
 modifiera uttalandet om årsredo visningen.  
 Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis  
 som inhämtas fram till datumet för revi- 
 sionsberättelsen. Dock kan framtida 
 händelser eller förhållanden göra att ett  
 bolag inte längre kan fortsätta verksam 
 heten.

• utvärderar vi den övergripande presenta- 
 tionen, strukturen och innehållet i årsredo- 
 visningen, däribland upplys ningarna, och om  
 årsredovisningen återger de under liggande  
 transaktionerna och händelserna på ett sätt  
 som ger en rättvisande bild.

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

REVISIONSBERÄTTELSE
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande 
direk törens förvaltning av Affärsverken Energi 
i Karlskrona AB för år 2016 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman 
disponerar enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Affärsverken 
Energi i Karlskrona AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-
tiska 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 disposi tioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som bolagets verksamhetsart. omfatt-
ning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad 

så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpan-
de förvaltningen enligt styrel sens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgär der 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsent ligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig  
 till någon för summelse som kan föranleda  
 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller  
 på något annat sätt handlat i strid med  
 aktiebolagslagen, årsredovisningslagen  
 eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revi-
sionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Gransk-

ningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
gransk ningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

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

Karlskrona den 5 april 2017

Ernst & Young AB

Anders Håkansson 

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE FORTS.
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Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Affärsverken Energi i Karlskrona AB verksam-
het under 2016. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande bolagsord-
ning, ägardirektiv och beslut samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll och pröva om verk-

samheten bedrivits i enlighet med fullmäkti-
ges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagsla-
gen, kommunallagen, kommunens revisions-
reglemente, god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt av årsstämman fastställt 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har 
skötts på ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer 
därtill att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Karlskrona den 3 april 2017

Bo Löfgren

Birgitta Ståhl

GRANSKNINGSRAPPORT
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
A f f ä r s v e r k e n  E l n ä t  i  K a r l s k r o n a  A B
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget är ett helägt dotterbolag till 
Affärsverken Karlskrona AB, organisations-
nummer 556049-4733 med säte i Karls-
krona. Detta i sin tur ägs till 100 % av AB 
Karlskrona Moderbolag med organisations-
nummer 556291-9877, med säte i Karls-
krona, som ägs av Karlskrona kommun.
Bolaget ombildades 2013-01-01 för att 
uppfylla kravet i ellagen om att elnätsverk-
samhet inte får bedrivas i samma juridiska 
person som elproduktion.
 
Under slutet av 2012 tog Affärsverken 
Karlskrona AB i drift sitt kraftvärmeverk 
med elproduktion, därav ombildningen. 
Tidigare namn på bolaget var Sydost 
Energi AB.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB bedriver 
elnätsverksamhet inom sitt koncessions-
område. Bolaget har inom detta område 
ett ansvar för att ansluta kunderna och 
att leverera ett stabilt och säkert elnät. 
Detta benämns koncession för område för 
24 kV och bolaget har tillstånd att bedriva 
denna verksamhet tom 2030. Bolaget har 
dessutom två koncessioner för linje, dels 
för 130 kV med utgång 2044, dels för 10 
kV med utgång 2037.
 
Bolaget har sin anslutning till regionnätet 
i Intaget Karlskrona. Det är E.ON Elnät Sve-
rige AB som är regionnätsägare. Dessutom 
finns from 2013 en inmatningspunkt i 
Rosenholm för elproduktionen från kraft-
värmeverket som ägs av moderbolaget 
Affärsverken Karlskrona AB.
 
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB har 
cirka 17 500 kunder och ca 19 400 an-
slutningar i nätet. Elleveransen för 2016 
blev 374,8 GWh vilket är något högre än 
föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN-
SKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG

En antal fel i början av året orsakade 
underhållskostnader som därmed blev 
högre än budget för helåret. Kabel- och 
ställverksfel samt problem med ett antal 
mättransformatorer orsakade en del 
störningar i nätet. Leveranssäkerheten har 
generellt sätt ändå varit god men något 
sämre än föregående år.  
 
Ombyggnaden av mottagningsstationen 
på Trossö blev försenad men är nu i drift. 
Dock återstår jordningskopplare som 
entreprenören inte har levererat ännu och 
beroende på den högre belastningen på 
nätet under vintern kommer dessa att 
installeras under våren 2017. 
 
Under sommaren har en omläggning gjorts 
av den stora 130 kV kabeln in till Trossö 
beroende på Pottholmsprojektet och 
utbyte av de äldsta elektroniska mätarna 
är påbörjad beroende på högre krav på 
presentation av timvärden. 
 
En processutredning för att effektivisera 
och öka säkerheten i ett antal kritis-
ka arbetsflöden är genomförd och ska 
förbättras med systemstöd och tydligare 
ansvarsfördelning. 
 
Under året har man också tagit fram en 
långsiktig underhållsplan baserat på ålder 
och status på de anläggningar som finns 
i nätet.  
 
Den rättsliga processen med det överkla-
gade beslutet från Energimarknadsinspek-
tionen (EI) på intäktsramen för 2016–2019 
har fortsatt tillsammans med flera bransch-
kollegor. Överklagandet av den förra peri-
odens tilldelning 2012–2015 är avgjord till 
bolagets fördel i högsta instans. Besked 
om ramen för den perioden har kommit och 
under första kvartalet 2017 ska det ske en 
avstämning tillsammans med myndigheten 

av denna perioden för en eventuell slutlig 
justering.   
 
Beroende på den aviserade höjningen 
av regionnätsavgiften och ett framtida 
underhållsbehov gjordes en prishöjning av 
elnätsavgiften vid årsskiftet inför 2017. 
Information till kunderna om höjningen gick 
ut enligt plan i mitten av december.  
Resultatet för bolaget blev väsentligt 
högre än föregående år beroende på en ny 
bedömning av redovisningen av anslut-
ningsavgifterna. Den nya bedömningen är 
att anslutningsavgifterna ska intäktsföras 
direkt. Det innebär att de historiska avgif-
terna som tidigare balanserats och upp-
lösts över en tioårsperiod har intäktsförts 
vilket påverkade resultatet med 12,5 mkr.

RISKFAKTORER

Bolaget har en koncession för område 
vilket innebär en anslutningsskyldighet 
hos kunderna men också en leveransplikt 
för bolaget. Energimarknadsinspektion (EI) 
som övervakande myndighet beslutar en-
ligt förhandsregelringen om intäktsramen i 
fyraårsperioder. Detta sätt att bestämma 
intäktsnivån är ny fr. o. m. 2012.
 
Beskedet från Energimarknadsinspektio-
nen om intäktsramen för åren 2016–2019 
är överklagat tillsammans med flera 
branschkollegor. Även den förra periodens 
tilldelning överklagades och är avgjord till 
bolagets fördel i högsta instans. Utgången 
är numera enbart till en mindre del osäker 
med det finns ändå en risk att beviljade 
intäktsramar inte kommer att ge utrymme 
för nödvändiga investeringar.
 
Nedläggning av stora industrier kan 
påverka bolaget då det oftast inneburit 
stora investeringar i elnätet med långa 
avskrivningstider och då kunden plötsligt 
inte genererar någon intäkt. Kundförlus-
ter förekommer också men främst vid 
konkurser.

AFFÄRSVERKEN Elnät i  Karlskrona AB
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FRAMTIDA UTVECKLING

Utvecklingen med en gemensam nordisk 
balansavräkning (NBS) påverkar  elnät där 
man under året har genomfört struktur-
verifieringar samt kört test-avräkning. 
I samarbete med systemleverantören ska 
nu driftstarten planeras.    
 
Besked från Energimarknadsinspektionen 
om intäktsramen för åren 2016–2019 har 
kommit och är överklagad. En intäkts-
ökning är nödvändig de närmaste åren för 
att behålla en hög leveranssäkerhet och 
samtidigt stödja utvecklingen mot ett 
alltmer hållbart samhälle med exempel-

vis mindre produktionsanläggningar som 
ansluts till nätet. Behovet av datakom-
munikation för insamling av mätvärden, 
styrning och övervakning kommer att öka 
och den påbörjade överläggningen till 
Affärsverkens eget fibernät kommer att 
fortsätta. Den långsiktiga underhållspla-
nen kommer att ligga till grund för de kom-
mande årens underhåll och investeringar.

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                     11 251 kr
Årets resultat                         -12 197 kr

Summa         -946 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta
att förlusten, -946 kr, överförs i ny räkning.

RESULTAT OCH STÄLLNING

KSEK
 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 129 898 108 600 106 316  107 617 0  

Resultat efter fin. poster 30 464 16 267 17 201  14 350    7   

Balansomslutning 247 030 245 049 247 706   236 407   797  

Soliditet (%) 0,3 0,3 0,3 0,3         99,6      

    
Årets resultat blev något bättre än budget. Bolaget har bedrivit sin verksamhet under 2013 

i eget bolag. År 2012 ingick elnätsverksamheten i Affärsverken Karlskrona AB.
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ÅRETS SIFFROR
A f f ä r s v e r k e n  E l n ä t  i  K a r l s k r o n a  A B
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RESULTATRÄKNING

KSEK Not  2016 2015 

Nettoomsättning 1  129 898 108 600

Aktiverat arbete 

för egen räkning   2 978 3 857

SUMMA INTÄKTER   132 876 112 457

   

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter   -31 025 -30 108

Övriga externa kostnader 2,3  -31 729 -27 796

Personalkostnader 4,5,6,7  -17 467 -16 127

Avskrivning enligt plan 8  -15 187 -14 636

Övriga rörelsekostnader   -970 0

SUMMA KOSTNADER   -96 378 -88 667

   

RÖRELSERESULTAT   36 498 23 790

   

Resultat från finansiella 

investeringar   

Övriga ränteintäkter 9  0 0

Räntekostnader 10  -6 034 -7 523

SUMMA FINANSIELLA

INVESTERINGAR   -6 034 -7 523

   

RESULTAT EFTER 

FINANSIELLA POSTER   30 464 16 267

   

Lämnat koncernbidrag   -30 477 -16 284

Skatt 11  0 0

    

ÅRETS RESULTAT   -13 -17
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BALANSRÄKNING

KSEK  Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

   

Immateriella anläggningstillgångar 12  

Dataprogram   6 78

SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  6 78

   

Materiella anläggningstillgångar  12  

Byggnader och mark   60 60

Maskiner och andra tekniska anläggningar  188 542 193 988

Inventarier och verktyg   732 15

Pågående nyanläggningar, maskiner  26 406 13 111

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  215 740 207 174

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra långfristiga fordringar   0 0

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  0 0

   

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  215 746 207 252

   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

   

Kortfristiga fordringar   

Fordringar hos koncernföretag  13 18 831 20 439

Övriga fordringar   245 193

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter  14 11 316 10 498

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR  30 392 31 130

   

Kassa och bank  15 892 6 667

   

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  31 284 37 797

   

SUMMA TILLGÅNGAR   247 030 245 049
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BALANSRÄKNING FORTS.

KSEK  Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

EGET KAPITAL   

   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital  16 600 600

Reservfond   120 120

SUMMA BUNDET EGET KAPITAL   720 720

   

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst eller förlust   12 29

Årets resultat   -13 -17

SUMMA FRITT EGET KAPITAL   -1 12

   

SUMMA EGET KAPITAL   719 732

   

LÅNGFRISTIGA SKULDER   

Skulder till koncernföretag  17 200 000 200 000

Övriga skulder  18 0 11 551

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  200 000 211 551

   

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder   5 600 8 391

Skulder till koncernföretag   35 186 17 413

Skatteskuld   34 33

Övriga skulder  19 1 162 942

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter  20 4 329 5 987

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  46 311 32 766

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  247 030 245 049
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK)      
     
     

 Aktie- Reserv Balanserat Årets Summa
 kapital fond resultat resultat 

INGÅENDE BALANS     

1 januari 2015 600 120 44 -15 749

Årets vinst till bal. resultat   -15 15 0

Årets resultat    -17 -17

UTGÅENDE BALANS     

31 DECEMBER 2015 600 120 29 -17 732

     

     

     

     

 Aktie- Bundna Balanserat Årets Summa
 kapital reserver resultat resultat 

INGÅENDE BALANS     

1 januari 2016 600 120 29 -17 732

Årets vinst till bal. resultat   -17 17 0

Årets resultat    -13 -13

UTGÅENDE BALANS     

31 DECEMBER 2016 600 120 12 -13 719
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KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)     
 2016 2015 

     

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat efter finansiella poster 30 464 16 267 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 4 605 14 058 

Delsumma 35 069 30 325 

Betald skatt 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     

förändringar av rörelsekapital 35 069 30 325 

     

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL     

     

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

Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar 738 8 368 

Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder 13 545 -2 062 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 352 36 631 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -24 650 -19 153 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 650 -19 153 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Upptagna lån 0 0 

Amortering skuld     

Lämnade koncernbidrag -30 477 -16 284 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -30 477 -16 284 

     

ÅRETS KASSAFLÖDE -5 775 1 194 

Likvida medel vid årets början  6 667 5 473 

Likvida medel vid årets slut 892 6 667 

     

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS     

     

Justeringar för poster som inte ingår ikassalödet mm     

Av- och nedskrivningar av tillgångar 15 187 14 636 

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 969 0 

Valutakursdifferens 0 0 

Förändring långfristig skuld, övriga skulder -11 551 -578 

Förändring övriga avsättningar     

SUMMA  4 605  14 058 
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i KSEK, om inget annat anges. Om inte särskilt 
anges, gäller kommentarerna både koncernen och moder-
bolaget.      
 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisnings-
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (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 M.M. 

Intäktsredovisning     
Intäkterna omfattar försäljningsintäkter från elnät. 
Försäljningen intäktsredovisas vid leverans till kund i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas 
netto efter moms och övriga skatter.   
     
Anslutningsavgifter    
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten 
med el intäktsredovisas i den omfattning som avgiften inte 
är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgif-
ten är kopplad till ett avtal redovisas intäkten över den tid 
som avtalats med kunden. När det gäller anslutningen till  
elnätet intäktsförs anslutningsavgiften direkt.   
   
Avskrivningar     
Materiella och immateriella  anläggningstillgångar är 
upptagna till anskaffningsvärde minskat med ackumulerad 
avskrivning.  De materiella anläggningstillgångarna har 
delats upp i betydande komponenter när komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker på 
ursprungligt anskaffningsvärde och linjärt över den förvän-
tade nyttjandeperioden.      
      
Följande procentsatser tillämpas:      

Immateriella anläggningar 10–20 
Byggnader och markanläggingar 2–5  
Maskiner och andra tekniska anl. 3–20 
Inventarier och verktyg 10–20        
      
Nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar    
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation 
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet är lägre än det 
redovisade värdet görs en nedskrivning.  

Nedskrivningar återförs om skälen som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste ned-
skrivningen har förändrats.     
 
Leasing      
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 
som operationella, som operationella leasingavtal. Opera-
tionella 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 ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersät-
tningar innefattar bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning 
(pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. 
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen.    
  
Koncernbidrag      
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner.     
 
Immateriella tillgångar    
Immateriella tillgångar består av utveckling och anpass-
ning 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 redovi-
sas med den skattesats som förväntas gälla det år när den 
temporära skillnaden förväntas återvinnas eller regleras.  
    
Kundfordringar      
Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas 
inflyta med avdrag för osäkra fordringar.   
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NOT 1  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG (%) 
  
  2016 2015 
        
Interna försäljningar       
Koncernbolagen  7 7 
Karlskrona kommun  11 11 
        
Interna inköp       
Koncernbolagen  44 46 
Karlskrona kommun  0 0 

        
NOT 2  KOSTNADER FÖR REVISORERNA       
 Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts av Ernst 
& Young AB. Kostnaden för Ernst & Young AB har varit KSEK 0(0). 
Totalt revisionsarvode redovisas av moderföretaget Affärsverken 
i Karlskrona AB.        
        
        
NOT 3  OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
  
  2016 2015       

Leasingavgift bilar  334 337 

 Framtida leasingavgifter 2016 2015 

Betalas inom 1 år  239 232 
Betalas inom 1-5 år  259 264 
        

NOT 4  MEDELANTALET ANSTÄLLDA 

 2016 2016 2015 2015 

 Antal Varav Antal Varav 
 anställda män anställda män 
        
 27,7 86 % 27,7 93 % 
        

NOT 5  KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE       
        
 2016 2016 2015 2015 
    
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Styrelse 0 3 0 3 
Företagets 
ledning 0 1 0 1 
        

NOT 6  LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER   
 
 2016 2016 2015 2015 
        
 Löner och Soc kostn Löner och Soc kostn 
 andra (varav andra (varav 
 ersättn pensions ersättn pensions 
  kostn)  kostn) 
        
Totalt 11 562 4 993 11 147 4 612 
bolaget   (1 091)  (992) 
        
Varav 
styrelse  
och VD  183 0 183 0        

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

        
NOT 8  AVSKRIVNING ENLIGT PLAN                
 Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde 
och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:       
              
   
   2016 2015 

 Immateriella anläggningar 20 72 71 
 Byggnader o markanläggningar 2–5 0 0 
 Maskiner o tekniska anläggnigar 3–20 15 006 14 538 
 Inventarier och verktyg 10–20 109 27 
 
Summa avskrivningar   15 187 14 636 
        

NOT 9  RÄNTEINTÄKTER    
   2016 2015 
        
 Ränteintäkt kortfristiga 
fordringar   0 0 
 
Summa ränteintäkter   0 0 
        

NOT 10  RÄNTEKOSTNADER     
   2016 2015 
        
 Dröjsmålsränta, kostnad  -1 0 
 Räntekostnad kortfristiga 
skulder   -33 -23 
Räntekostnad lån   -6 000 -7 500 
 
Summa räntekostnader  -6 034 -7 523 

NOTER
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NOT 11 SKATT     
Minustecken innebär 
en skatteintäkt.  2016 2015 

Inkomstskatt   0 0 
Uppskjuten skatt 
obeskattade reserver  0 0 
 
Summa  0 0 
        
 Avstämning effektiv skattesats       
 Redovisat resultat före skatt -13 -17 
 Skatt enl gällande skattesats, 22 % -3 -4 
        
Skatteffekt av:       
 Ej avdragsgill kostnad 13 17 
 Ej skattepliktig intäkt 0 0 
 Skattemässigt resultat 0 0 
        
Redovisad skatt  0 0 
Effektiv skattesats  0,0 % 0,0 % 

  
NOT 12  IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANL. TILLGÅNGAR  
     
Immateriella anläggningstillgångar       
 
Dataprogram  2016 2015 

 Ingående anskaffningsvärde 529 529 
Inköp  0 0 
 Försäljningar/utrangeringar 0 0 
 Utgående anskaffningsvärde 529 529 
        
 Ingående avskrivningar -451 -380 
 Försäljning/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar  -72 -71 
 Utgående ack. avskrivningar -523 -451 
        
 Utgående planenligt restvärde 6 78 
        
 Materiella anläggningstillgångar
       
Mark  2016 2015 
        
 Ingående anskaffningsvärde 60 60 
Inköp  0 0 
 Försäljningar/utrangeringar 0 0 

 Utgående anskaffningsvärde 60 60 
        
 Ingående avskrivningar 0 0 
 Försäljning/utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar  0 0 
Utgående ack. avskrivningar 0 0 
 
Utgående planenligt restvärde 60 60 
 Taxeringsvärden mark 0 0 
 
Summa taxeringsvärden fastigheter 0 0 

Maskiner och andra 
tekniska anläggningar   
  2016 2015 
        
 Ing. anskaffningsvärde 235 564 199 698 
Inköp  10 529 35 866 
 Försäljningar/utrangeringar -14 801 0 
 Utg. anskaffningsvärde 231 292 235 564 
        
 Ingående avskrivningar -41 576 -27 038 
 Försäljning/utrangeringar 13 832 0 
Årets avskrivningar  -15 006 -14 538 
 Utgående ack. avskrivningar -42 750 -41 576 
        
 Utgående planenl. restvärde 188 542 193 988 
        

 Inventarier och verktyg 2016 2015 
        
 Ingående anskaffningsvärde 96 96 
Inköp  826 0 
 Försäljningar/utrangeringar 0 0 
 Utgående anskaffningsvärde 922 96 
        
 Ingående avskrivningar -81 -54 
Årets avskrivningar  -109 -27 
 Försäljningar/utrangeringar 0 0 
 Utgående ack. avskrivningar -190 -81 
        
 Utgående planenligt restvärde 732 15 

        
 Pågående nyanläggningar 2016 2015 
        
 Maskiner och andra tekniska 
anläggningar  26 406 13 111 
        

NOT 13  FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG  
  
  2016 2015 
 
Affärsverken Karlskrona AB 
(moderföretag)  18 831 20 439 
 
Totalt Karlskrona kommun 18 831 20 439 
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NOT 14  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
    
  2016 2015 
        
Upplupna intäkter  10 631 9 650 
 Förutbetalda kostnader 685 848 

 Summa förutbet kostnader 
och upplupna intäkter 11 316 10 498 
        

NOT 15  KASSA OCH BANK    
  2016 2015 
        
Bankmedel  892 6 667 
 
Summa kassa och bank 892 6 667 
        

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

A-aktier 60 100 % 100 % 600 
 Aktiens kvotvärde är 10 000 kr.       
        
 Affärsverken Karlskrona AB äger alla aktier enligt ovan.       
        

NOT 17  SKULDER KONCERNFÖRETAG    

 Lån Affärsverken i Karlskrona AB (moderföretag) 
  
  2016 2015 
        
  200 000 200 000 

Totalt  200 000 200 000 
        

NOT 18  ÖVRIGA SKULDER LF       
        
 Avser periodiserade anslutningsavgifter på elnät.       
 Periodisering har skett med 10 % per år.       
        
  2016 2015 

Övriga skulder  0 11 551 
 Förfaller till “betalning” 
fem år eller senare  0 4 779 
        

NOT 19  ÖVRIGA SKULDER 2016 2015 
        
Mervärdesskatt  584 418 
 Arbetsgivaravg. och källskatt 578 524 
 
Summa  1 162 942 

NOT 20  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
 
 2016 2015 
        
Löneskulder 84 33 
Semesterlöneskuld 610 577 
Sociala avgifter 478 188 
Periodiserade anslutningsavgifter 0 2 032 
Övriga upplupna kostnader 3 157 3 157 
 
Summa 4 329 5 987 
        

NOT 21  NYCKELTALSDEFINITIONER       
        
 Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:       
        
 Nyckeltalen är beräknade på utgående balans. Eget kapital utgörs 
av eget kapital med tillägg för 78 % av obeskattade reserver.       
        
Soliditet       
 Eget kapital med tillägg för 78 % av obeskattade reserver i 
procent av balansomslutningen.       
        
 Avkastning på totalt kapital       
 Resultat efter finansiella intäkter i procent av 
balansomslutningen.       
        

NOT 22  VINSTDISPOSITION       
        
 Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:       
        
Balanserad vinst   11 251     
 Årets resultat, förlust  -12 197    
 
Summa   -946    
        
 Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta 
att förlusten disponeras enligt följande:       

 I ny räkning balanseras  -946    
        

NOT 23  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN       
        
 Inga väsentliga händelser efter balansdagen.       
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Till bolagsstämman i
Affärsverken Elnät i Karlskrona  AB
Org.nr 556532-0834

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
för Affärsverken Elnät i Karlskrona AB för 
år 2016. Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlig het med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avse enden rättvisande bild av Affärsverken 
Elnät i Karlskrona ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi 
tillstyrker därför att bolagsstämman faststäl-
ler resultat räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rätt visande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verk ställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovis ning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direk-
tören för bedömningen av bolagets för måga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 

så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktö-
ren avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om att års redovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga fel aktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra utta landen. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredo visningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
  
• identifierar och bedömer vi riskerna för  
 väsentliga felaktig heter i årsredovisningen,  
 vare sig dessa beror på oegent ligheter eller  
 på fel, utformar och utför granskningsåtgärder  
 bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
 revi sionsbevis som blir tillräckliga och ända- 
 målsenliga för att utgöra en för våra uttalan- 
 den. Risken för att inte upptäcka en väsent- 
 lig felaktighet till följd av oegentlig heter är  
 högre än för en väsentlig felaktighet som  
 beror på fel, eftersom oegentligheter kan  
 innefatta agerande i maskopi, förfalskning,  
 avsiktliga utelämnanden, felaktig information  
 eller åsidosättande av intern kontroll.

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

 oss om effektivi teten i den interna  
 kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovis- 
 ningsprinciper 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 verk ställande direktören  
 använder antagandet om fortsatt drift vid  
 upprättandet av årsredovisningen. Vi drar  
 också en slutsats, med grund i de inhäm- 
 tade revisionsbevisen, om det finns någon  
 väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
 sådana händelser eller förhållanden som  
 kan leda till betydande tvivel om bolagets  
 förmåga att fortsätta verk samheten. Om vi  
 drar slutsatsen att det finns en väsentlig  
 osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
 berättelsen fästa uppmärksamheten på  
 upplysningarna i årsredovisningen om den  
 väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om  
 sådana upp lysningar är otillräckliga, 
 modifiera uttalandet om årsredo visningen.  
 Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis  
 som inhämtas fram till datumet för revisions-
 berättelsen. Dock kan framtida händelser  
 eller förhållanden göra att ett bolag inte  
 längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presenta- 
 tionen, strukturen och innehållet i årsredo- 
 visningen, däribland upplys ningarna, och om  
 årsredovisningen återger de under liggande  
 transaktionerna och händelserna på ett sätt  
 som ger en rättvisande bild.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och 

REVISIONSBERÄTTELSE
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verkställande direktörens förvalt ning av 
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB för år 2016 
samt av förslaget till dispositioner beträffan-
de bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker 
att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och bevil-
jar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Affärsverken 
Elnät i Karlskrona AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att 
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till disposi tioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som bolagets verksamhetsart. omfatt-
ning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpan-
de förvaltningen enligt styrel sens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgär der 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsent ligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig  
 till någon för summelse som kan föranleda  
 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller  
 på något annat sätt handlat i strid med  
 aktiebolagslagen, årsredovisningslagen  
 eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revi-
sionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskning-
en av förvaltningen och förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räken skaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedöm-
ning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar gransk ningen 
på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt utta-

lande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Karlskrona den 5 april 2017

Ernst & Young AB

Anders Håkansson 

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE FORTS.
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Vi, av fullmäktige i Karlskrona kommun 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Affärsverken Elnät i Karlskrona ABs verk-
samhet under 2016. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande bolagsord-
ning, ägardirektiv och beslut samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll och pröva om verk-

samheten bedrivits i enlighet med fullmäkti-
ges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolags-
lagen, kommunallagen, kommunens revisions-
reglemente, god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt av årsstämman fastställt 
ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har 
skötts på ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer 
därtill att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Karlskrona den 3 april 2017

Bo Löfgren

Birgitta Ståhl

GRANSKNINGSRAPPORT
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