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Förvaltningsberättelse 

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

Karlskoga Kraftvärmeverk 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. 

Moderbolag upprättar koncernredovisning för den koncern företaget ingår i. Bolagets och koncernens 
redovisningsvaluta är svenska kronor. Styrelse och verkställande direktör i Karlskoga Energi och 
Miljö AB är gemensam för modern och dess dotterbolag. 

Information om verksamheten 

Karlskoga Kraftvärmeverk prodUcerar och levererar energitjänster till företag och privatpersoner i 
Karlskogaregionen. Företagets huvudinriktning är avfallsförbränning med energiutvinning. 

Inom bolaget finns även återvinningsverksamhet som hanterar material från såväl kommuninvånare 
som privata aktörer. Återvinningen hanterar även kraftvärmeverkets materialströmmar såsom bränsle, 
restprodukter mm. 

Energiindex i Karlskoga 2021 uppgick till 98 procent av normalårets energiindex. 
Levererad energi (GWh): 

2021 2020 2019 2018 2017 
Fjärrvärme 206 175 194 198 192 
Ånga 115 105 108 108 117 
Elkraft 28 24 18 21 24 
Energimängderna i tabellen är inte normalårskorrigerade 
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Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning ticr 
Balansomslutning ticr 

310 560 
433 415 

256 138 
423 989 

268 300 
420 073 

270 756 
429 926 

251 661 
438 993 

Rörelsemarginal % 11 9 14 18 19 
Avkastning på sysselsatt kapital % 12 7 12 17 15 
Avkastning på totalt kapital % 8,0 5,3 8,9 11,3 10,3 
Nettomarginal % 11 8 14 18 18 
Soliditet % 58 60 61 62 61 
Si älvfinansieringsgrad % 169 250 320 357 274 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 

Ett antal viktiga steg har tagits under året för att bibehålla en långsiktig hög tillgänglighet för 
anläggningen. Bland annat har utbyte av kritiska komponenter i avfallspannan gjorts och även en stor 
revision av ångturbin och generator. Utbytesarbetet har gjort att anläggningen har haft längre 
planerad stilleståndstid än normalt. 

Priset på utsläppsrätter har mer än fördubblats under året. En av åtgärderna för att motverka företagets 
kostnader för utsläppsrätter har varit att avveckla torven som räknas som ett fossilt bränsle. 
Avvecklingen av torv kommer kraftigt att minska bolagets miljöpåverkan genom 
minskade koldioxidutsläpp. Målet är att halvera bolagets fossila koldioxidutsläpp och därmed ett 
minskat behov av utsläppsrätter. Torven beräknas vara avvecklad till hösten 2022. 

Kraftvärmeverkets utsläpp av koldioxid var under 2021 ca 33 400 ton fossil CO2 vilket var en 
minskning med ca 1 500 ton fossil CO2 jämfört med föregående år. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att rapportera. 
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Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer 

Företagets huvudinriktning är fortsatt avfallsförbränning med energiutvinning. Sverige har en 
överkapacitet av avfallsförbränning som tillgodoses nationellt med export av behandlingstjänster. 
Prisnivån på förbränning av avfall är stabil och tillgången på avfallsbaserade bränslen är god. Vår 
avfallsförbränning i Karlskoga är nationellt sett relativt liten och bygger på behandling av avfall som 
uppstår i närområdet till Karlskoga. 

Det finns en stor utvecklingspotential för lcraftvärmeverket. Under de senaste åren har företaget 
skapat grundstrukturer för uppföljning, planering och åtgärder. Under kommande år kommer 
företaget att bygga vidare på grundstrukturerna och genomföra utbyte av kritiska anläggningsdelar 
och samtidigt utveckla hur anläggningen körs och vilka bränslen som används. 

För återvinningsverksamheten gäller fortsatt arbete med förbehandling av bränslen till 
kraftvärmeverket samt fortsatt sluttäckning av deponier. 

Energimarknaden i Europa och Sverige har under året drabbats av stora prisvariationer med bland 
annat höga priser på el och vissa energiråvaror. Fortsatta förändringar i energimarknaden kan 
förväntas kommande år. Osäkerhet kring den utvecklingen motiverar i allra högsta grad att företaget 
fortsätter att fokusera på sina kärnaffärer och på rationalisering av interna processer för att säkra en 
verksamhet som kan leverera god avkastning även om marknaden svänger. Samtidigt fortsätter 
koncernen arbetet med utveckling av nya samarbeten, produkter och tjänster i en digitaliserad 
energimarknad. 

Användning av finansiella instrument 

Bolaget följer koncernens elhandelspolicy vars främsta syfte är att begränsa risken avseende volym 
och pris. Genom att "netta" koncernens produktion (försäljning) mot egen förbrukning (kostnad) 
minskas den totala prisrisken. Koncernens nettoposition, uttryckt i MW, prissäkras i kronor (SEK), 
elområde SE3. Prissäkring sker i första hand med standardkontrakt för månad, kvartal och år på 
Nordpool. Prissäkring sker mellan ett max- och minimi. Ingen trading i egen portfölj är tillåten. Det 
är dock tillåtet att handla kontrakt för anpassning till nettopositionens volymförändring över tid. 

Finansiella kontrakt avseende prissäkring av elproduktionen avräknas till spotpriser och 
resultatredovisas löpande i takt med leveranserna. 

Kontraktens verkliga värden på bokslutsdagen uppgår till -19 466 tkr (-2 570 tkr). 
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Icke-finansiella upplysningar 

I en omvärld med en allt snabbare utvecklingstakt blir kraven på hög kompetens bland medarbetarna 
allt viktigare. Företaget kommer fortsatt att ha löpande behov av nyrekryteringar till verksamheten. 
Storskalig kraftvärmeproduktion kommer fortsatt att vara en central del av verksamheten och 
kompetens inom dessa områden kommer i framtiden att bli allt svårare att få tag på. Därför behöver 
företaget arbeta proaktivt för att säkerställa tillgång till dessa kompetenser även framgent. 

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. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt milj öbalken 

Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalkens kapitel nio. 
Anmälningsplikten/tillståndsplikten avser kraftvärmeverket i Björkbom och Mosseruds 
avfallsanläggning. 

Bolagets verksamhet medför i huvudsak miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och vatten. Det är 
således också utsläpp till luft och vatten som detaljregleras i verksamheternas tillstånd. 
Störande lukt kan förekomma från Mosseruds avfallsanläggning, men mycket sällan från 
kraftvärmeverket i Björkbom. Buller från verksamheterna är en ytterst sällan förekommande störning. 

Bolaget har under året till respektive tillsyningsman, Länsstyrelsen i Örebro och Karlskoga kommun, 
rapporterat verksamheternas miljöpåverkan i enlighet med gällande tillstånd. 
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Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 30 837 961,70 
Årets resultat 6 020 246,74 

kronor 36 858 208,44 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 36 858 208,44 

kronor 36 858 208,44 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 36 858 208,44 kronor balanseras i ny räkning. 
Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med 41 481 661 
kronor. Den förslagna värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet till 58 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.96 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Punktskatter 
Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

Not 

3 

3 

4, 
6 

2021 

310 560 
-2 116 
1 261 

2020 

256 138 
-1 620 

312 

309 705 

-101 851 
5 -88 167 

-46 209 

254 830 

-74 587 
-77 555 
-44 711 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -36457 -35 820 
Övriga rörelsekostnader -3 355 

Summa rörelsens kostnader -276039 -232673 

Rörelseresultat 33 666 22 157 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 
Räntekostnader till koncernföretag 7 -823 -911 
Räntekostnader och liknande resultatposter -144 -116 

Summa resultat från finansiella poster -967 -1 026 

Resultat efter finansiella poster 32 699 21 131 

Bokslutsdispositioner 8 -29298 -16801 
Skatt på årets resultat 9 2 619 -615 

Årets vinst 6 020 3 715 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

Ledningsrätter/intrångsersättning 10 901 901 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 11 93 859 88 270 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 266 997 263 952 
Inventarier, verktyg och installationer 13 11 818 13 795 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 14 3 926 9 807 

376 600 375 824 

Summa anläggningstillgångar 377 501 376 725 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 9 061 4 587 
Utsläppsrätter 12 148 10 837 

21 209 15 424 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 518 4 193 
Fordringar hos koncernföretag 7 6 533 816 
Övriga kortfristiga fordringar 4 717 24 126 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 22 765 2 705 

34 533 31 840 

Kassa och bank 172 

Summa omsättningstillgångar 55 914 47 264 

Summa tillgångar 433 415 423 989 
46 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

Aktiekapital 16 3 000 3 000 
Reservfond 23 397 23 397 

26 397 26 397 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 30 838 27 123 
Årets vinst 6 020 3 715 

36 858 30 838 

Summa eget kapital 63 255 57 235 

Obeskattade reserver 17 236 497 248 681 

Avsättningar 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 18 1 847 1 856 
Uppskjutna skatter 19 4 714 7 333 
Övriga avsättningar 20 22 263 19 863 

Summa avsättningar 28 824 29 052 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 7 40 000 40 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 27 502 13 771 
Skulder till koncernföretag 7 - 15 499 
Övriga kortfristiga skulder 21 19 151 10 709 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 18 186 9 042 

Summa kortfristiga skulder 64 839 49 021 

Summa eget kapital och skulder 433 415  423 989 
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Förändringar i eget kapital 

Aktie- Reserv- Övrigt fritt Summa eget 
Not kapital fond eget kapital kapital 

Ingående Eget kapital 2019-01-01 3 000 23 397 30 613 57 010 
Utdelning till ägare -7 500 -7 500 
Årets resultat 4 010 4 010 

Eget kapital 2019-12-31 3 000 23 397 27 123 53 520 

Årets resultat 3 715 3 715 

Eget kapital 2020-12-31 3 000 23 397 30 838 57 235 

Årets resultat 6 020 6 020 

Eget kapital 2021-12-31 3 000 23 397 36 858 63 255 

Aktiekapitalet utgörs av 3 000 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kronor.\ 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat före finansiella poster 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Aktuell skatt 

Not 2021 

33 666 
23 41 475 

-967 
26 

2020 

22 157 
35 725 

-1 027 
-72 

Förändring av rörelsekapital 
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager -5 785 1 632 
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar -31 460 9 231 
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 31 167 -4 424 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 68 122 63 222 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av byggnader och mark -8814 -6906 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -32 105 -15 851 
Sålda materiella anläggningstillgångar 1 059 50 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 860 -22 707 

Finansieringsverksamheten 

Lämnat koncernbidrag -28 090 -40 515 

-28090 -40515 

Årets kassaflöde 172 0 
Likvida medel vid årets slut 21 172 0 

Årets förändring av bolagets andel i koncernkonto -22819 -l2059 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisning har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna 
är oförändrade i jämförelse med 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 än 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/intrångsersättningar 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. Ve 
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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. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader, produktionsanläggningar 25 - 50 år 
Fjärrvärmenät 25 år 
Sorteringsanläggningar återvinning 20 - 25 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. 

Finansiella kontrakt avseende prissäkring av elproduktionen avräknas till spotpriser och 
resultatredovisas löpande i takt med leveranserna. 

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. 
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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. 

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. 

Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde eller och nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 
Råvarulagret består av bränslelager där varje ingående typ av bränsle värderas var och en för sig. För 
råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. 
Tilldelade, på balansdagen kvarvarande, elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som lagertillgångar 
och värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. 

Avsättningar 
En avsättning ska redovisas när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 
inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs för uppskjuten 
skatteskuld för elcertifikat, utsläppsrätter samt för framtida sluttäckning av deponier på Mosseruds 
avfallsanläggning. 

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' 
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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. 

Pensionsskuld: Företagets pensionsskuld avser en ej inlösbar del av ett äldre pensionsavtal. 

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

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. 

Sj älvfinansieringsgrad 
Internt tillförda medel i förhållande till nettoinvesteringar i anläggningar. 



Karlskoga Kraftvärmeverk AB 17(26) 
556507-4308 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Avsättning för sluttäckning av deponi på Mosseruds avfallsanläggning finns och var vid bokslutet 
2021 beräknad till en kostnad om 22 263 (19 863) tkr. Avsättning ökas löpande för framtida 
sluttäckning av det som deponeras under året. Samtidigt ianspråktas avsatta medel för att sluttädca 
deponier som inte längre används. I beräkningen ingår bedömning av hur stor del som är avklarad och 
hur stor del som återstår att täcka samt en uppskattning av kostnaden för detta. 

Not 3 Intäkternas fördelning 

2021 2020 

Försäljning fjärrvärme 215 113 188 135 
Försäljning el 26 650 9 456 
Försäljning destruktion 34 092 29 736 
Försäljning återvinningstjänster 17 520 14 135 
Övriga intäkter 17 186 14 676 

Summa nettoomsättning 310 560 256 138 

Övriga intäkter 862 90 
Hyror 400 221 

Summa övriga intäkter 1 260 312 

Avgår punktskatter -2 115 -1 620 

Summa intäkter 309 705 254 830 

Not 4 Operationella leasingavtal 

2021 2020 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 2 959 3 005 

De avtal som finns i bolaget har kort löptid och/eller är av mindre belopp 
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Not 5 Ersättning till revisorerna 
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2021 2020 

KPMG AB 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 14 14 

Summa 14 14 

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsrapporter till Energimarknadsinspektionen annan 
revision ingår i det revisionsuppdrag som finns i moderbolaget. 

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2021 2020 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 4 3 
Män 55 59 

Totalt 59  62  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
Löner och ersättningar 31 838 30 327 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 369 10 635 
Pensionskostnader 2 794 2 707 
Övriga personalkostnader 1 209 1 042 

Totalt 46 210 44 711 

Vd och styrelse är gemensam för koncernen och ersättning redovisas i moderbolaget. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

Antal styrelseledamöter på balansdagen 

Kvinnor 1 1 
Män 6 6 

Totalt 7 7 
— 
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Not 7 Transaktioner med närstående 

2021 2020 
Uppgifter om moderföretaget 
Moderföretag i den koncern där Karlskoga Kraftvärmeverk AB är dotterföretag och där 
koncernredovisning upprättas är Karlskoga Energi och Miljö AB, 556507-4126, med säte i Karlskoga. 
Den största koncern som bolaget ingår i och där koncernredovisning upprättas är Karlskoga Kommun 
organisationsnummer 212000-1991. 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. 
Inköp (Vo) 12 17 
Försäljning (A) 80 83 

Fakturering sker dels i förskott efter beräknad förbrukning och dels i efterhand efter verklig 
förbrukning. Intäkter redovisas utifrån avläst/beräknad förbrukning oavsett faktureringstidpunkt. 

Lån från närstående 

Lån från Karlskoga Energi och Miljö AB 
Ingående balans 40 000 40 000 
Upplåning 
Amortering 

Utgående balans 40 000 40 000 

Lån från koncernföretag har affärsmässiga villkor. Räntekostnad avseende lånet uppgick till 823 tkr 
(911 tkr). 

Not 8 Bokslutsdispositioner 

2021 2020 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan 12 184 11 289 
Lämnat koncernbidrag -41 482 -28 090 

Summa -29298 -16 801 
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Not 9 Skatt på årets resultat 
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2021 2020 

Aktuell skatt 
Restförd skatt 
Uppskjuten skatt 2 619 -615 

Skatt på årets resultat 2 619 -615 

Redovisat resultat före skatt 340! 4 330 

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6 % (21,4%) -701 -927 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -1 -1 885 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 2 133 
Justering av uppskjutna skatter pga ändrad skattesats 64 
Skatteeffekt investeringar 1 088 
Ändring i uppskjuten skatt hänförlig till utsläppsrätter 2 233 

Summa 2 619 -615 

Not 10 Intrångsersättningar 

202 1-12-3 1 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 901 901 

Utgående restvärde enligt plan 901 901 

Not 11 Byggnader och mark 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 175 820 168 914 
Årets inköp 8 814 6 808 
Omklassificeringar 249 98 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 184 883 175 820 
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2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avskrivningar -87 550 -84 363 
Årets avskrivningar -3 474 -3 187 

Utgående ackumulerade avskrivningar -91 024 -87 550 

Utgående restvärde enligt plan 93 859 88 270 

Bokfört värde byggnader i Sverige 63 620 59 140 
Bokfört värde mark i Sverige 14 015 14 015 
Bokfört värde markanläggning i Sverige 16 224 15 114 

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 800 330 793 237 
Årets inköp 26 833 4 001 
-Försäljningar och utrangeringar -8 703 
Omklassificeringar 9 465 3 092 
-Omräkningsdifferenser - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 827 925 800 330 

Ingående avskrivningar -536378 -506917 
-Försäljningar och utrangeringar 5 365 
Årets avskrivningar -29916 -29461 

Utgående ackumulerade avskrivningar -560928 -536378 

Utgående restvärde enligt plan 266 997 263 952 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 29 026 26 972 
Årets inköp 1 438 2 140 
Försäljningar och utrangeringar -2 009 -86 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 455 29 026
ve 
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2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avskrivningar -15 231 -12 140 
Årets avskrivningar -3 068 -3 172 
Försäljningar och utrangeringar 1 661 81 

Utgående ackumulerade avskrivningar -16637 -15231 

Utgående restvärde enligt plan 11 818  13 795  

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 9 807 3 191 
Under året nedlagda kostnader 3 834 9 807 
Under året genomförda omfördelningar -9 715 -3 191 

Utgående nedlagda kostnader 3 926 9 807 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2021-12-31 2020-12-31 

Skattefordran på energileveranser 801 159 
Förutbetalda kostnader 1 210 863 
Upplupna intäkter elproduktion, tippavgifter 14 864 1 683 
Utsläppsrätter 5 890 

Summa 22 765 2 705 

Not 16 Aktiekapital 

Aktiekapitalet utgörs av 3 000 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kronor. 
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Not 17 Obeskattade reserver 
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2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 236 497 248 681 
Skatt på reserver 20,6 (20,6%) 48 718 51 228 

Not 18 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 

2021 2020 

Avsättningar enligt tryggandelagen 
Pensioner 1 847 1 856 

Not 19 Uppskjutna skatter 

2021 2020 

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 

Uppskjuten skatteskuld elcertifikat/utsläppsrätter 
Temporär skillnad avskrivning byggnader 
Skattereduktion investeringar 

- 
-5 803 
1 088 

-2 232 
-5 101 

-4714 -7333 

Not 20 Övriga avsättningar 

2021-12-31 2020-12-31 

Avsättning avslutningsfond 22 263 19 863 

Summa 22 263 19 863 

Avsättning avser täckande av framtida utgifter för avslutande av deponier på Mosserud med 
efterföljande uppföljnings- och kontrollarbeten. ve 



Karlskoga Kraftvärmeverk AB 24(26) 
556507-4308 

Not 21 Övriga kortfristiga skulder 

Likvidkonton ingår i koncernkontosystem och likvida medel redovisas som övriga kortfristiga 
fordringar respektive övriga kortfristiga skulder. Bolagets andel av koncernens utnyttjade kontokredit 
uppgick på balansdagen till - 2 028 tkr (20 493 tkr). 

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna löner och sociala avgifter 4 378 4 866 
Upplupna kostnader bränsle 4 103 3 291 
Upplupen skattekostnad energileveranser 2 088 724 
Övriga poster 2 787 160 
Upplupen elkostnad 4 831 

Summa 18 186 9 042 

Not 23 Ej kassaflödespåverkande transaktioner 

2021 2020 

Avskrivningar 36 457 35 820 
Förlust vid avyttring eller utrangering av anläggningstillgångar 3 338 - 
Förändring avsättning deponifond 2 400 -989 
Förändring av pensionsskuld -9 939 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -711 -45 

Summa 41 475 35 725 

Not 24 Eventualförpliktelser 

Garanti är ställd till Naturvårdsverket avseende transporter av farligt avfall 200 tkr (200 tkr), till 
Skatteverket som säkerhet för avfallsskatt 600 tkr (600 tkr) samt till Länsstyrelsen avseende 
deponiverksamhet 12 141 tkr (12 141 tkr). 
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Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att rapportera. 

Not 26 Förslag till disposition av resultatet 

2021 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 30 837 961,70 
Årets vinst 6 020 246,74 

36 858 208,44 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 36 858 208,44 

36 858 208,44 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 36 858 208,44 kronor balanseras i ny räkning. 
Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med 41 481 661 
kronor. Den förslagna värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet till 58 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. 

SV 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2022-04-05 för fastställelse. 
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evisions 2,1'Ett21S3 
Till bolagss ämman i Kar skoga Kraftvärmeverk AB, org. nr 556507-4308 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Karlskoga Kraftvärmeverk 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 Kraftvärmeverk 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 Kraftvärmeverk 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.  vt 
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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 
Kraftvärmeverk 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 Kraftvärmeverk 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 

bc'ak.n 
Pontus Ericsson 

Auktoriserad revisor 
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