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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande förvaltningsberättelse för tiden från och med 
den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. 

Karlskoga Elnät AB är helägt dotterbolag till Karlskoga Energi och Miljö AB, organisationsnummer 
556507-4126, båda med säte i Karlskoga som i sin tur är helägt koncernbolag till Karlskoga kommun, 
organisationsnummer 212000-1991 via Karlskoga Kommunhus AB, organisationsnummer 
556187-5740. Moderföretaget upprättar koncernredovisning. Bolagets och koncernens 
redovisningsvaluta är svenska kronor. Styrelse och verkställande direktör i Karlskoga Energi och 
Miljö AB är gemensam för moderbolaget och dess dotterbolag. 

Information om verksamheten 

Karlskoga Elnät AB är aktören som tillhandahåller "marknadsplatsen" där elkunder och 
elleverantörer träffas. 

Utvecklingen i kommunen påverkar bolagets verksamhet. Bolaget kan under 2021 se en ökning som 
en följd av Karlskoga kommuns arbete med att utöka antalet invånare i kommunen, projekt 32 000, 
och som en följd av det antalet nyanslutningar i nya bostadsområden. 

Det har varit ett relativt blåsigt år med något fler avbrott på landsbygdslinjerna än ett normalår. Under 
2021 har bolaget även haft ett antal avbrott i centrala delarna av Karlskoga. Det visade sig vara en del 
äldre brytare i stationer som inte fungerade och som byttes ut. Både reinvesteringar och 
förnyelseinvesteringar i nätet har löpt på bra under året. Även framdriften av projekt har fullföljts 
enligt plan. Arbetet med att utnyttja interna synergieffekter har fortsatt under 2021, t ex genom att 
bolaget löpande samförlägger markledningar med VA bolaget. 

Verksamhetens nyckeltal: 

2021 2020 2019 2018 2017 
Energiomsättning GWh 418 378 414 428 419 
Nätpris, brutto öre/kWh 34,42 34,77 33,03 29,71 29,14 
Överföringskostnad öre/kWh 23,86 23,60 22,41 22,43 22,44 
Medelavbrottstid, aviserad timmar 0,09 0,13 0,03 0,05 0,06 
Medelavbrottstid, oaviserad timmar 1,32 2,06 1,05 1,61 0,57 
Nätkunder, lågspänning antal 15 404 15 354 15 262 15 393 15 345 
Nätkunder, högspänning antal 37 40 40 40 41 
Nätförluster MWh 18 038 17 177 17 762 18 238 16 626 
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Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning tkr 
Balansomslutning tkr 

142 546 
227 749 

129 663 
198 242 

134 585 
187 071 

125 478 
182 741 

119 646 
158 505 

Soliditet % 60 64 61 60 63 
Avkastning på totalt kapital % 19,6 21,5 23,8 18,0 18,3 
Avkastning på sysselsatt kapital % 29 30 33 24 24 
Rörelsemarginal % 31 33 32 25 23 
Nettomarginal % 31 32 32 25 23 
S i älvfinansieringsgrad % 159 141 274 243 242 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 

Karlskogas stora industrikunder har fortsatt förbruka likt tidigare år. Covid-pandemin har inte lämnat 
några avtryck i kundförbrukningen under 2021. Energiförbrukningen följs fortfarande noggrant med 
tanke på den allt snabbare förändringen och oron i världen, allt för att vi ska kunna möta förändringar 
av uttag och uttagsmönster i ett så tidigt skede som möjligt. 

Elektrifiering fortsatte med markant ökning av antalet laddplatser från privata i hemmen till större 
publika. Under året etablerades 104 st nya solcellsanslutningar i vårt nät. På produktionssidan ökar 
antalet installationer av mikroproduktionsanläggningar samt förfrågningar av vindlcraftsanläggningar 
och solcellsparker. 

Den beslutade intäktsramen för 2020-2023 (P3) ihop med den intäkt som inte tagits ut under den 
föregående perioden (P2) innebär att bolaget, med nuvarande beslut från myndigheten, 
Energimarknadsinspektionen (EJ), har marginal mot taket i intäktsregleringen. 

Under året infördes löpande avstämningsmöten med fokus på oplanerade avbrott. Det handlar om att 
fånga de avbrott som inträffar och se till att de dokumenteras och åtgärdas på rätt sätt. Genom detta 
arbetssätt säkerställs att bolaget löpande tittar på avbrottens orsak/art och kontinuerligt vidtar 
lämpliga åtgärder i verksamheten. Det ger även ökad kunskap till planering framåt som driftåtgärd, 
investering mm. Målet med detta arbete är att minimera oplanerade avbrott. 

Ny reservmatning för landsbygdsnätet är förlagd från tätort mot station i Gälleråsen. Under året har 
området Nya vägen, även kallat Kosia, stärkts upp avseende elleveranserna. Detta genom att gräva 
ner luftledningar, nya elskåp, nätstationer och serviser till fastigheterna. Anledningen är att 
fritidsområden alltmer skiftat till ett permanent bostadsområde. Nytt 10 kV ställverk i Gälleråsen har 
byggnads- och kopplingsarbete pågått under 2021. Driftsättning sker början av 2022. Arbetet med att 
personsäkra våra anläggningar har fortsatt med oavbrutet fokus. pe 
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Närförlusterna är relativt stabila och följer energiomslutningen i elnätet. Däremot har kostnaden ökat 
vilket beror på den kraftigt ökade kostnaden för elhandeln. Arbete pågår för att successivt minska 
förlusterna. 

Projektet att byta alla ca 15 000 elmätare blev klart sommaren 2021. Detta var före tidplan. Bytet av 
elmätare behövs för att möta de nya krav som kommer att gälla från och med år 2025 samt för att få 
ett snabbare och smidigare arbetssätt kring insamling av mätvärden. Projektet har också varit en 
framgång genom att det manuella arbetet minskat och kvaliteten på mätvärdena ökat. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Inga väsentliga händelser efter årets utgång finns att rapportera. 

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer 

Arbete med att säkerställa framtida nät-plan har fortlöpt från anslutningspunkter mot överliggande nät 
ner till nätstationsnivå. Nätets utformning, ålder på anläggningsdelar och troliga framtida behov har 
beaktats. Första större investering rör nytt 40 kV ställverk i Stackfallet. Befintligt utomhusställverk 
raseras och ersätts med inomhusställverk i ny byggnad som skall uppföras inom befintligt fastighet 
för ställverket. Förfrågningsunderlag är planerat till Q 1, 2022. 

De senaste årens kraftiga ökningar i investeringar har gällt även för 2021. Bolaget följer 
investeringsplanen för förstärkning och föryngring av hela nätet. Med nedlagt utredningsarbete 
kommer flera större investeringar planeras in, vilket beräknas fortgå under 10 till 15 år. 

Bolaget förväntar sig en fortsatt ökning av mikroproduktion framförallt från solceller hos 
privatpersoner, men även fortsatta förfrågningar och troligen etableringar av någon större 
solcellsparker och vindlcraftsetablering i bolagets koncessionsområde. 

Det kan även komma att uppstå efterfrågan på smarta energitjänster. Även helt nya kundönskemål 
kommer troligen att komma framgent om att bygga eget nät i bolagets koncessionsområde 
exempelvis en kund som vill bygga elnät mellan egna fastigheter, egna billaddare och egen 
produktion, t ex solceller. 

Karlskoga kommuns planer på att växa, projekt 32 000 invånare, är en stor utmaning när nya 
exploateringsytor öppnas upp för boende och industri. ,x 
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Icke-finansiella upplysningar 

Arbetsgivarorganisation för bolaget, liksom för hela koncernen är Sobona. För 2021 har det varit 
energiavtalet som är gällande kollektivavtal. From 1 januari 2022 är det BÖK som är gällande 
kollektivavtal. 

Miljö  
Bolaget kommer att helt sluta med kreosot-behandlade stolpar och bara köpa miljövänliga stolpar. 
Servicebilar byts till el och biogasbilar där det finns att tillgå och verksamheten tillåter. Drönarflyg 
som ses som ett hållbart alternativ till helikopter har fallit väl ut i samband med besiktning av 
bolagets ledningar. Detta är ett miljöprojekt som samtidigt förbättrar den egna personalens säkerhet. 

BLL-linor och kabel används vid all ombyggnad av luftledningar för högspänning, vilket skonar 
landskapsmiljön väsentligt. Allt avfall och allt gammalt materiel källsorteras. Uttjänta ljuskällor 
skickas till destruktionsanläggning. Miljökonsekvensbeskrivning bifogas koncessionsansökan till 
Energimyndigheten i samband med byggande av nya ledningar. 

Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande medel: 

Balanserade vinstmedel 28 231 119,07 
Årets resultat 614 190,96 

kronor 28 845 310,03 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 28 845 310,03 

kronor 28 845 310,03 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. Koncernbidrag har 
- under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med 31 201 981 kronor. Den förslagna 
värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet till 60 procent. Styrelsens och verkställande direktörens 
uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och på lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Likviditeten i 
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.x- 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Aktiverat arbete för egen räkning 
Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror, kraftinköp och transitering 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Not 

3 

3 

4, 5 
6 

2021 

142 546 
836 
509 

2020 

129 663 
967 
791 

143 891 

-42 897 
-25 126 
-17 678 
-12 473 

131 421 

-32 057 
-25 893 
-16 250 
-12 040 

Övriga rörelsekostnader -1138 -2 470 

Summa rörelsens kostnader -99 312 -88 710 

Rörelseresultat 44 579 42 711 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader till koncern 7 -412 -456 
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -24 

Summa resultat från finansiella poster -428 -480 

Resultat efter finansiella poster 44 151 42 231 

Bokslutsdispositioner 8 -44 138 -35 081 
Skatt på årets resultat 9 601 -1 526 

Årets vinst 614 5 624 
't? 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

Ledningsrätter 10 891 883 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 11 5 060 5 356 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 170 008 136 420 
Inventarier, verktyg och installationer 13 4 001 2 774 
Pågående nyanläggningar 14 13 593 26 051 
Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 15 601 0 

Su mina anläggningstillgångar 194 154 171 484 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 497 377 
Övriga kortfristiga fordringar 16 18 806 21 506 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 14 292 12 620 

Summa omsättningstillgångar 33 595 34 503 

Summa tillgångar 227 749  205 987 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

Aktiekapital 18 1 000 1 000 
Reservfond 7 000 7 000 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 28 231 22 607 
Årets vinst 614 5 624 

Summa eget kapital 36 845 36 231 

Obeskattade reserver 19 126 437 113 501 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 7 20 000 20 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 10 376 7 228 
Skulder till koncernföretag 7 11 196 7 934 
Övriga kortfristiga skulder 17 281 17 133 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 5 614 3 960 

Summa kortfristiga skulder 44 467 36 255 

Summa eget kapital och skulder 227 749 205 987? 
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Förändringar i eget kapital 

Aktie- 
kapital 

Reserv- Övrigt fritt eget 
fond kapital 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans 2020-01-01 1 000 7 000 22 608 30 608 

Avrundning -1 -1 
Årets resultat 5 624 5 624 

Eget kapital 2020-12-31 1 000 7 000 28 231 36 231 
Årets resultat 614 614 

Eget kapital 2021-12-31 1 000 7 000 28 845 36 845 

Aktiekapitalet utgörs av 1 000 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kronor.,Qcs 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat före finansiella poster 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Not 

21 

2021 

44 579 
13 574 

2020 

42 711 
14 077 

Erlagd ränta -428 -480 
Betald inkomstskatt -1 503 -2 544 

Förändringar i rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar -25 619 18 557 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 31 741 -2 833 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 62 344 69 488 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -8 -62 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -35 672 -38 259 
Sålda materiella anläggningstillgångar 36 433 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -35 644 -37 888 

Finansieringsverksamheten 
Erhållet(+)/lämnat(-) koncernbidrag -26 700 -31 600 

Kassaflöde från finansieringsverksanzheten -26 700 -31 600 

Årets kassaflöde 0 0 
Likvida medel vid årets början 16 0 0 
Likvida medel vid årets slut 16 0 0 

Årets förändring av bolagets andel i koncernkonto 4 544 15 119„, 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisning upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper 
är oförändrade mot föregående år. 

Intäkter 
Intäkter från försäljning redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Anslutningsavgifter redovisas som intäkt i samband med leverans 
av anslutning skett. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas normalt i samband med att tjänsten utförts. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i 
eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver 

Immateriella tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar består av ledningsrätter och redovisas till anskaffningsvärde. 
Ledningsrätter anses ha ett bestående värde och skrivs inte av över tid. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande 
reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig 
rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.% 
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Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 25-50 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-25 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För 
tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras. 

Leasingavtal. 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga 
fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas 
som ränteintäkt i resultaträkningen. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
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Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp 
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. 

Koncernmellanhavanden 
Likvidkonton ingår i koncernkontosystem och likvida medel redovisas som övriga kortfristiga 
fordringar respektive skulder. Bolagets behållning på koncernkonto på balansdagen redovisas i not. 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner: Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter 
avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon 
rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska 
enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsårs de avser. 

Förmånsbestämda pensionsplaner: Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer är 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Företagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning 
av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut som inte ingår koncemkontosystemet 
samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. st, 
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Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet  
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital  
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på sysselsatt kapital  
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till årsgenomsnitt av eget kapital och räntebärande 
skulder. 

Rörelsemarginal  
Resultat före finansnetto i förhållande till rörelsens intäkter. 

Nettomarginal  
Resultat efter finansnetto i förhållande till rörelsens intäkter. 

Självfinansieringsgrad  
Internt tillförda medel i förhållande till nettoinvesteringar i anläggningar. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Inga uppskattningar eller bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i den 
finansiella rapporten eller som skulle innebära en betydande risk för väsentlig justering av redovisade 
värden för tillgångar och skulder är gjorda per balansdagen. 

Not 3 Intäkternas fördelning 

2021 2020 

Försäljning nättjänster 132 218 118 117 
Engångavgifter nättjänster 2 035 2 443 
Entreprenadverksamhet 8 294 9 104 

Summa nettoomsättning 142 546 129 663 
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2021 2020 

Aktiverat arbetat för egen räkning 836 967 
Hyresintäkter 358 358 
Övriga rörelseintäkter 151 433 

Summa övriga intäkter 1 345 1 758 

Summa intäkter 143 891 131 421 

Not 4 Operationella leasingavtal 

2021 2020 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 361 370 

Inga leasingavtal som är väsentliga till belopp eller löptid finns i bolaget. 

Not 5 Ersättning till revisorerna 

2021 2020 

KPMG 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 14 14 

Revisonsuppdraget omfattar granskning av årsrapporter till Energimarknadsinspektionen annan 
revision ingår i det uppdrag som finns i moderbolaget. 

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2021 2020 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 1 0 
Män 22 23 

Totalt 23 23 
9( 
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2021 2020 

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
Löner och ersättningar till övriga anställda 11 992 11 417 

11 992 11 417 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 038 3 376 
Pensionskostnader för övriga anställda 1 020 933 
Övriga personalkostnader 629 525 

Totalt 17 678 16 250 

Vd och styrelse är gemensam för koncernen och ersättningar och löner redovisas i moderbolaget. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Antal styrelseledamöter på balansdagen 

Kvinnor 1 
Män 6 

Totalt 7 

Verkställande direktör 

Män 1 1 

Totalt 

Not 7 Transaktioner med närstående 

21-12-31 20-12-31 
Uppgifter om moderföretaget 
Moderföretag i den koncern där Karlskoga Elnät AB är dotterföretag och där koncernredovisning 
upprättas är Karlskoga Energi och Miljö AB, 556507-4126, med säte i Karlskoga. Den största koncern 
bolaget ingår i och koncernredovisning upprättas är Karlskoga kommun organisationsnummer 
212000-1991. 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. 
Inköp (%) 26 29 
Försäljning (%) 2 1 

Huvuddelen av inköp från koncernföretag avser köp av tjänster från moderbolag och effekt från 
koncernföretag.,u 
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21-12-31 20-12-31 
Lån från närstående 

Lån från Karlskoga Energi & Miljö AB: 
Ingående balans 20 000 20 000 
Amortering 0 
Utgående balans 20 000 20 000 

Lån från koncernföretaget har affärsmässiga villkor. Räntekostnaden avseende lånet uppgick till 412 
tkr (456 tkr). 

Not 8 Bokslutsdispositioner 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 

2021 2020 

enligt plan -12 936 -8 381 
Lämnat koncernbidrag -31 202 -26 700 

Summa bokslutsdispositioner -44 138 -35 081 

Not 9 Skatt på årets resultat 

2021 2020 

Årets skatt 0 -1 526 
Uppskjuten skatt 601 0 

Skatt på årets resultat 601 -1 526 

Redovisat resultat före skatt 13 7 150 

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%) -3 -1 531 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0 1 
Tidigare ej bokförd temporär skillnad avskrivning byggnader -257 4 
Skattereduktion investering 861 0 

Summa 601 -1 526 
Pe 
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Not 10 Ledningsrätter 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets inköp 

2021-12-31 2020-12-31 

883 
8 

821 
62 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 891 883 

Not 11 Byggnader och mark 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 10 905 10 392 
Inköp 0 512 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 905 10 904 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 

-5 549 
-296 

-5 265 
-283 

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 845 -5 548 

Utgående restvärde enligt plan 5 060 5 356 

Bokfört värde byggnader i Sverige 4 864 5 159 
Bokfört värde mark i Sverige 197 197 
Skattemässigt värde byggnader 3 256 3 3059e 
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Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
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2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 278 200 267 823 
Årets inköp 19 894 13 700 
Omklassificeringar 25 962 691 
Försäljningar och utrangeringar -2 297 -4 013 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 321 759 278 200 

Ingående avskrivningar -141 780 -132 462 
Årets avskrivningar -11 217 -10 860 
Försäljningar och utrangeringar 1 246 1 542 

Utgående ackumulerade avskrivningar -151 751 -141 780 

Utgående restvärde enligt plan 170 008 136 420 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 9 169 11 823 
Årets inköp 2 273 420 
Försäljningar och utrangeringar -531 -3 074 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 911 9 169 

Ingående avskrivningar -6 395 -8 573 
Årets avskrivningar -960 -896 
Försäljningar och utrangeringar 445 3 074 

Utgående ackumulerade avskrivningar -6910 -6395 

Utgående restvärde enligt plan 4 001 2 774
?6 
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Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 26 050 3 115 
Under året nedlagda kostnader 13 510 23 731 
Under året genomförda omfördelningar -25 962 -691 
Omklassificering underhåll -5 -105 

Utgående nedlagda kostnader 13 593 26 051 

Not 15 Uppskjuten skattefordran 

2021-12-31 2020-12-31 

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den 
inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av 

skillnad mellan bokförda värden och skattemässiga värden 
byggnader -260 0 
skattereduktion investeringar 861 0 

601 0 

Not 16 Övriga kortfristiga fordringar 

Likvidkonton ingår i koncemkontosystem och likvida medel redovisas som övriga kortfristiga 
fordringar respektive övriga kortfristiga skulder. Bolagets andel av koncernens utnyttjade 
kontokredituppgick på balansdagen till 15 001 tkr (19 554 tkr). 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2021-12-31 2020-12-31 

Förutbetalda kostnader 110 184 
Upplupna intäkter 14 182 12 437 

Summa 14 292 12 620 
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Not 18 Aktiekapital 

Aktiekapitalet utgörs av 1 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kronor. 

Not 19 Obeskattade reserver 

2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 126 437 113 501 
Skatt på reserver 20,6% (20,6%) 26 046 23 381 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna löner och sociala avgifter 1 241 1 311 
Upplupna energikostnader 4 372 2 646 
Övriga poster 0 3 

Summa 5 614 3 960 

Not 21 Ej kassaflödespaverkande transaktioner 

2021 2020 

Avskrivningar 12 473 12 040 
Förlust vid avyttring eller utrangering av inventarier 1 137 2 037 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -36 0 

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser efter årets utgång finns att rapportera. 
Pe 
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Not 23 Förslag till disposition av resultatet 

2021 

Till årsstämmans förfogande står följande medel: 

Balanserade vinstmedel 28 231 119,07 
Årets resultat 614 190,96 

28 845 310,03 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 28 845 310,03 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. Koncernbidrag har 
- under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med 31 201 981 kronor. Den föreslagna 
värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet till 60 procent. Styrelsens och verkställande direktörens 
uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och på lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Likviditeten i 
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.S'e 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2022-04-05 för fastställelse. 

Karlskoga 2022-01-I D 

Dan-Åke Widenberg 
relsens ordförande 

Jan Frisk 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022- 03-Z3 

ICPMG AB 

72-csnifiks ba,a-AYI 
Pontus Ericsson 
Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Karlskoga Elnät AB, arg. nr  556507-4290 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Karlskoga Elnät AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Karlskoga Elnät ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Karlskoga Elnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

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

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

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

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

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Karlskoga 
Elnät AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Karlskoga Elnät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Karlstad den 25 mars 2022 

KPMG AB 

Porld 4/A94" 
Pontus Ericsson 

Auktoriserad revisor 
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