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STARKT EKONOMISKT OCH MILJÖMÄSSIGT RESULTAT

Bolaget redovisar ett starkt ekonomiskt resultat för 2016 trots att inte vädret 
och priserna på elmarknaden var optimala. Det bådar gott inför framtiden. 
Resultatet för bolaget uppgick till drygt 94 miljoner kronor efter finansiella 
poster, vilket är i nivå med budget.

Även årets klimatbokslut blev fortsatt mycket starkt. De oberoende miljökonsul-
terna på Profu har beräknat vad effekterna på utsläppen av växthusgaser skulle ha 
blivit om Karlstads Energis verksamheter inte hade funnits under 2016. Klimat-
belastningen hade i så fall ökat med nästan 219 000 ton koldioxidekvivalenter. 
Omräknat motsvarar det klimatbelastningen från all personbilstrafik i Karlstads 
kommun under två års tid. Den viktigaste förklaringen till den stora reduktionen 
är att vi producerar förnybar fjärrvärme och dessutom förnybar el när den behövs 

som mest. Det innebär till exempel att man då kan minska den elproduktion i norra Europa som 
baseras på fossila bränslen och som ofta har ett lågt energiutbyte.

Vår fjärrvärme är därmed en mycket viktig pusselbit i den växande och hållbara staden. Varje ny kund 
som ansluts till fjärrvärmesystemet bidrar till minskad klimatbelastning och dessutom till att vi kan 
hålla nere prisnivån för fjärrvärmen.

Inom renhållningsverksamheten har insamlingen och återanvändningen av textilier ökat kraftigt under 
året. Under 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med att öka återanvändningen inom fler områden.

Under 2016 fortsatte utredningen kring en biogasanläggning i Karlstad. Vår förhoppning är att en 
sådan anläggning finns på plats under 2019.

Bolagets elhandelsverksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Karlstads kommun valde återigen sitt 
eget energibolag som elleverantör. Bolaget har nu den högsta nivån någonsin, både när gäller levererad 
elvolym och antal elanläggningar.

Vi fortsätter att jobba med att vara en trygg och stabil elleverantör och att erbjuda attraktiva priser 
till våra kunder. Under 2017 kommer vi att arbeta för att bli certifierade som ”Schysst elhandlare”, ett 
branschinitiativ där vi har varit drivande. Vi har utsetts till ett pilotföretag och hoppas hinna bli certi-
fierade före sommaren.

De förhållandevis låga elpriserna har medfört att konkurrenssituationen för fjärrvärme har försämrats 
gentemot eldrivna uppvärmningsalternativ. Bolaget fokuserar därför alltmer på kostnadsbesparingar för 
att även fortsättningsvis kunna hålla ett konkurrensmässigt fjärrvärmepris.

VD HAR ORDET

Mats Preger, vd
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NYTT STARKT KLIMATBOKSLUT
Karlstads Energi fortsätter bidra till en bättre omvärld.
Tack vara våra verksamheter minskade utsläppen av koldioxid med 218 800 ton under 2016.

För andra året i rad har vi bett de oberoende miljökonsulterna på Profu att räkna på vad som skulle hända med klimatet 
om Karlstads Energi inte fanns. Och på nytt har Profu kommit fram till att vår verksamhet påverkar klimatet positivt. 
Mycket positivt.

Enligt Profu skulle utsläppen av koldioxid ha ökat med 218 800 ton under 2016 om inte Karlstads Energis verksamhe-
ter hade funnits. För att komma fram till den siffran har Profu bland annat simulerat hur fastigheterna i Karlstad hade 
värmts upp om vi inte levererat fjärrvärme, hur den förnybara el vi producerade under året i annat fall skulle ha produce-
rats och vad som skulle ha hänt med det avfall vi samlat in om vi inte hade energiåtervunnit det under 2016. 

Det största positiva bidraget ger vår förnybara el som vi producerar när efterfrågan på el är som störst. Exempelvis im-
porterade Sverige kolkraftsproducerad el under de kalla dagarna i januari 2016, en import som hade varit än större om vi 
inte producerad förnybar el vid Hedenverket under denna period och om fastigheter i Karlstads värmts upp av eldrivna 
alternativ i stället för klimatsmart fjärrvärme.

Men det är inte bara under kalla dagar som vår fjärrvärme gör en viktig insats för klimatet. 
Under stora delar av året exporterar Sverige el till länder som producerar el med betydligt 
större miljöpåverkan. Det innebär att den förnybara el vi producerar tränger bort el som 
produceras med fossila bränslen även när det inte är kallt ute. Ju fler som använder fjärrvärme 
i Karlstad – desto större blir alltså elexporten och klimatinsatsen.

Hur mycket är då 218 800 ton koldioxid? För att spara samma mängd utsläpp av koldioxid 
skulle alla Karlstadsbor behöva ställa bilen i två år. Eller om alla Karlstadsbor avstod från 
att flyga Paris tur och retur fyra gånger. Eller om alla Karlstadsbor avstod från sin övriga kon-
sumtion i 30 månader. Ja ni förstår, det handlar om en hel del sparade utsläpp.

I och med att fjärrvärmefamiljen hela tiden blir större kommer Karlstads Energis bidrag till 
en bättre värld med all säkerhet fortsätta öka de närmaste åren.

Sedan flera år tillbaka är Karlstads Energis miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Revisionen under 2016 gav resultatet 
med beröm godkänt, precis som revisioner brukar göra i Karlstads Energis verksamheter.

OM KARLSTADS ENERGI

Karlstads Energi är 
miljöcertifierade 
enligt ISO 14001



6Foto: Willy Krönström, support



7

VI SER TILL ATT KARLSTAD VÄXER HÅLLBART
Karlstad växer så det knakar. Vår fossilbränslefria fjärrvärme ser vi till att staden ska kunna växa 
hållbart.

I slutet av 2016 publicerade Statistiska 
centralbyrån uppgiften att Karlstad 
passerat 90 000 invånare – en bra bit 
på vägen mot visionen om Karlstad 
100 000. Enligt en befolkningsprognos 
som publicerades under 2016 kommer 
vi att vara fler än 100 000 Karlstadsbor 
2026.

En snabbt växande stad ställer höga 
krav på kommunal service samtidigt som kommunen ska klara att leva upp till visionen om den goda 
gröna staden.

Att det byggs mycket bostäder och lokaler märker vi på Karlstads Energi. Under 2016 sålde vi in en 
betydligt större volym fjärrvärme jämfört med de senaste åren. I och med att vårt nya kraftvärmeverk 
Heden 3 har gjort oss fossilbränslefria är vi med och ser till att Karlstad växer hållbart. Vi har fortfarande 
plats för många fler kunder i vår fjärrvärmefamilj. Sedan några år tillbaka har vi också en prismodell som 
premierar låga effektuttag. Genom att kunderna sparar på sitt effektuttag frigörs plats för nya kunder i 
systemet. På så sätt kan fler kunder vara med och dela på våra kostnader, vilket är bra ur konkurrenssyn-
punkt, samtidigt som vi gör miljön en tjänst.

Eftersom vårt bränsle i första hand består av grenar och toppar från regionens skogar samt hushållsavfall 
från Karlstad och andra kommuner i Värmland värmer vi våra kunder med lokala resurser, resurser som 
– om vi inte använde dem – skulle gå förlorade. Dessutom producerar vi samtidigt förnybar el. Snacka 
om klimatsmart!

Att våra kunder är intresserade av vår verksamhet fick vi ett kvitto på när vi i maj 2016 arrangerade 
ett öppet hus i kraftvärmeverket Heden Etapp 3. Fler än 300 kunder guidades runt av vår engagerade 
personal. Eftersom evenemanget blev så lyckat planerar vi nu för nya datum då vi visar vår verksamhet 
för alla Karlstadsbor.

7
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STARKT RESULTAT TROTS MILT ÅR
Bra fungerande anläggningar fortsätter att påverka resultatet positivt.

Resultatet för värmeverksamheten 2016 blev 80,1 miljoner kronor efter finansiella poster, nästan i 
nivå med ägarens resultatkrav. Den främsta anledningen till att vi inte 
nådde upp till resultatkravet var de låga priserna på el och elcertifikat. 
2016 var också ett något varmare år än normalt men en kall januari 
gjorde att den levererade volymen under året, 579 GWh, endast var 
något lägre än budget.

Fjärrvärmepriset höjdes med en procent 1 januari 2016.

Vårt väl utvecklade underhållsarbete bidrar fortsatt till att våra 
anläggningar visar hög tillgänglighet. Detta är viktigt för resultatet 
i och med att stopp på våra huvudanläggningar är kostsamma. Att 
anläggningarna fungerade bra är också positivt eftersom underhålls-
kostnaderna blir lägre.

Årets högsta belastning hade vi 19 januari då dygnsmedeltemperatu-
ren var -15,8 grader.

2016 hälsade vi 40 nya kunder välkommen in i värmen. Den uppskat-
tade normalårsvolymen för dessa kunder uppgår till 2,8 GWh, klart 
mer än föregående år.

Även 2016 ingick Karlstads Energi i Prisdialogen, en modell som 
innefattar lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärr-
värme. Precis som tidigare år anser vi att vår medverkan i Prisdialogen 
har stärkt vårt förtroende hos våra kunder samtidigt som vi har fått 
större förståelse för kundernas nuvarande och framtida behov.

2016 var det första hela året med vår nya prismodell, en modell som 
ger kunderna större möjligheter att påverka sin fjärrvärmekostnad. Vi 
kommer att utvärdera prismodellen under 2017.

I diagrammen till höger framgår tydligt hur fjärrvärmens miljöpåver-
kan i Karlstad har minskat genom åren. Under perioden har fjärrvär-
meförsäljningen dessutom mer än trefaldigats och därmed ersatt andra 
uppvärmningsalternativ som olja och direktverkande el som båda har 
en större miljöpåverkan. Men vi är inte nöjda där. Under 2017 och 
framöver fortsätter vi vårt ständigt pågående arbete med att minska 
vår miljöpåverkan. 

FJÄRRVÄRME
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FJÄRRVÄRME

KATEGORIER VÄRME KATEGORIER VÄRME

Offentlig förvaltning 54 GWh

Småhus 76 GWh Sjukvård 11 GWh

Industri 26 GWh Gatuvärme 3 GWh

Flerbostadshus 263 GWh

Övrigt 173 GWh

Offentlig förvaltning 49 GWh

Småhus 74 GWh Sjukvård 10 GWh

Industri 25 GWh Gatuvärme 3 GWh

Flerbostadshus 255 GWh

 Övrigt 163 GWh
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PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Anläggning Drifttid Tillförd energi Prod. GWh Årsverkn Anm.

h Typ Eo m3 Ton MWh/enh GWh Värme El grad %

Heden 1 P1 8 088 Avfall 52 444 3,06 160,6 165,1 101,4 Inkl rök-
Flis - 0,4 gaskond.

Eo1 194 9,7 1,9

Heden 2 P2 2 316 Flis - 132,3 108,6 97,3 Inkl rök-
Eo1 214 9,8 2,1 gaskond.

Ångturbin G1 2 031 22,2

Heden 3 7 161 Flis 450,8 372,6 109,1 Inkl rök-

Eo1 54 9,8 0,5 gaskond.

Ångturbin G3 7 029 120,0

KVV P1 197 Eo5 857 10,7 9,2 6,7 84,8
P2 198 Eo1 66 10,1 0,7 0,4

P3

P4 85 Bioolja 0 0,0 0,0 91,4

P5 38
P6 El  

Ångturbin G1 81 1,3
CSK P1 18 Eo1 59 9,8 0,6 0,2 86,4

P3 820 0,3
P4 7 964 Pellets 836 4,8 4,0 3,3 81,4

Kostern 1 Eo1 1 9,8 0,0 0,0 45,4
Kronoparken P2+P3 99+54 Eo1 115 9,8 1,1 1,0 88,2
TPC/RPC 24 Eo1 11 9,8 0,1 0,1

Stora Enso Spillvärme 2,1 2,1 Köpt värme
Prima bio 9,7 9,7 Köpt värme
Prima fossilt 0,6 0,6 Köpt värme

Totalt 1 571 776,7 670,7 143,4 104,8
Fjärrvärmenätets årsverkningsgrad ca 88%. Dessutom hjälpkraft för pumpar mm 39,8 GWh
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REKORD PÅ REKORD FÖR VÅR ELHANDEL
Vår elhandelsverksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Med Karlstads kommun som nygammal kund har vi slagit 
rekord både i levererad volym och antal anläggningar.

Elmarknaden fortsätter att präglas av små marginaler. Prisjämförelsesajter gör att kunderna enkelt kan jämföra de priser 
och avtal som elhandlarna erbjuder. Karlstads Energi fortsätter att erbjuda attraktiva priser – även om vi till skillnad mot 
många andra leverantörer inte kampanjar och därmed kö-
per oss kunder. Vi tror mer på att premiera redan befintliga 
kunder.

1 januari 2016 valde ungefär 3 500 av våra kunder att 
lämna produkten Månadspris 1 år till förmån för andra av-
talsformer hos oss. Detta innebär sjunkande marginaler för 
oss på kort sikt. På längre sikt innebär det mer trogna och 
nöjda kunder – precis i linje med vårt sätt att jobba. Karl-
stads Energi har varit drivande i frågan att minska antalet 
kunder med anvisade avtal. Vi ser nu att andra kollegor i 
branschen följer vårt exempel.

Resultatet för 2016 blev 7,6 miljoner kronor, en minsk-
ning på nästan fem miljoner jämfört med 2015. Minsk-
ningen förklaras främst av att fler Karlstadsbor nu har ett 
mer förmånligt elpris men även sjunkande marginaler på 
övriga produkter spelar in.

2016 var ett något varmare år än normalt. En kall januari 
gjorde ändå att den levererade volymen under året blev 562 
GWh, 29 GWh mer än 2015. Med Karlstads kommun 
som nygammal kund från 1 januari 2017 räknar vi med 
att leverera mer än 600 GWh under kommande år. Det 
innebär att vi nu har fler anläggningar och större volym än vad vi någonsin har haft.

Vår framgångsrika företagsförsäljning gör att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Fler och fler värmländska företag ser 
fördelen med att handla sin el från den lokala leverantören. Under 2016 hälsade vi bland andra Säffleföretaget Somas 
välkommen som kund.

SEK/MWh 2012 2013 2014 2015 2016

BÖRSENS SPOTPRISER
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RENHÅLLNING
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SUCCÉ FÖR INSAMLING AV TEXTILIER
Under hösten 2016 började vi samla in textilier för materialåtervinning vid våra återvinningscentraler. Succén var 
omedelbar. Vår samarbetspartner Myrorna noterade direkt en 30-procentig ökning i insamlad mängd textilier. 
Bra för miljön och bra för Karlstadsborna.

Karlstads Energi har under många år arbetat med målsättningen 
att återanvändning och materialåtervinning ska öka i kom-
munen. Under 2016 har flera nya återbruksidéer testats på våra 
återvinningscentraler och vår förhoppning är att några av idéerna 
kommer att kunna förverkligas.

Under hösten 2016 inledde vi även ett samarbete med Myrorna. 
Samarbetet omfattar insamling av textilier där Myrorna åtar sig 
att verka för att återanvända och materialåtervinna de insamlade 
textilierna. 

De insamlade textilierna körs till Myrornas anläggning i Karl-
stad där de sorteras. En del av textilierna går direkt till Myrornas 
butiker medan en del säljs till utlandet.

Under 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med att öka återan-
vändningen inom fler områden.

2016 fortsatte utredningen kring en biogasanläggning i kommu-
nen. Även om något beslut om investering inte fattades inleddes 
ett projektarbete. Vår förhoppning är att det inom några år finns 
en biogasanläggning i kommunen. Tills dess en anläggning står 
klar ser vi till att det matavfall vi samlar in blir biogas på annan 
ort. För tillfället kör vi vårt matavfall till biogasanläggningen i 
Karlskoga.

2016 passerade vi en magisk gräns när det gäller insamling av 
matavfall, 5 000 ton. En förklaring till det är att vi under året 
fått några nya kunder i form av köpcentrum.

Under 2016 påbörjades byggnationen av ett garage för sopbilar 
vid Hedenverket. Under sommaren 2017 kommer arbetet att 
vara färdigställt och därmed kan insamlingsverksamheten flytta 
från Kronoparken till Hedenverket.

Grovavfall, elavfall och 
farligt avfall till ÅVC

2013 2014 2015 2016

BEHANDLING AV INSAMLAT AVFALL
Deponering

Biologisk behandling

Energiutvinning genom
förbränning

Materialåtervinning

Farligt avfall (inklusive impregnerat trä)
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Förpackningar och 
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Brännbart (säck- och 
kärlavfall)

Totalt insamlat under 2016 (ton)
Brännbart: 15 895
Grovavfall, elavfall och farligt avfall: 19 314
Förpackningar och tidningar: 7 885
Matavfall: 5 003

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100

200

300

400

500

600

Grovavfall, elavfall och 
farligt avfall till ÅVC

2013 2014 2015 2016

BEHANDLING AV INSAMLAT AVFALL
Deponering

Biologisk behandling

Energiutvinning genom
förbränning

Materialåtervinning

Farligt avfall (inklusive impregnerat trä)

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

INSAMLING AV HUSHÅLLSAVFALL

kg (capita)

Förpackningar och 
tidningar till ÅVS

Matavfall (säck- och 
kärlavfall)

Brännbart (säck- och 
kärlavfall)

Totalt insamlat under 2016 (ton)
Brännbart: 15 895
Grovavfall, elavfall och farligt avfall: 19 314
Förpackningar och tidningar: 7 885
Matavfall: 5 003

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100

200

300

400

500

600



14

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG
Under 2016 hade vi kompetensförsörjning i fokus.
 
Bolaget arbetar kontinuerligt med strategisk kompetensförsörjning för att stärka arbetsgivarvarumärket och tillgodose 
vårt framtida behov av rätt kompetens. Detta sker på olika sätt, till exempel genom att anordna praktikplatser, sommar-
jobb och studiebesök för skolelever och arbetssökande, information till yrkesvägledare samt deltagande i olika nätverk och 
arbetsmarknadsaktiviteter. Ett aktivt arbete sker även för att uppnå en jämnare könsfördelning och större mångfald inom 
bolaget.

Under 2016 genomfördes en ledar- och medarbetarundersökning (LMU). Undersökningen, som genomförts vartannat år 
sedan 2006, besvarades av 93 procent av medarbetarna. 

I handlingsplanen från årets medarbetarundersökning har värdegrundsarbetet varit i fokus. Samtliga medarbetare har 
deltagit i en medarbetarutbildning som tagits fram internt inom kommunen. Utbildningen hade som mål att utveckla 
medarbetarskapet i enlighet med kommunens värdegrund och ledar- och medarbetarpolicy. I policyn står det: ”Ge Karl-
stadsborna en service som kännetecknas av respekt, lyhördhet och hög kvalitet.”

Även om sjukfrånvaron steg under året ligger frisktalet på 96,5 procent, vilket överträffar målet på 96 procent som finns 
inom koncernen Karlstads kommun. Olika förebyggande aktiviteter, såsom massage, friskvårdspeng, diverse fritidsaktivi-
teter och utbildning i tunga lyft, erbjuds medarbetarna i syfte att hålla sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå.

Vår styrelse 2016
Styrelsen har under 2016 bestått av Åke Pettersson Frykberg (MP) ordförande, Håkan Holm Alteblad (S) 1:e vice ordfö-
rande, Malin Berglund (M) 2:e vice ordförande, Lena Nilsson (S) ledamot, Laine Hammarbo (S) ledamot, Blåvitt Elofsson 
(S) ledamot, Claes Ljunggren (KD) ledamot, Göran Frödin (M) ledamot, Mikael Lundström (L) ledamot, Ida Ernestson 
(M) suppleant, Monika Bubholz (MP) suppleant, Lars-Johan Lander (C) suppleant, Bengt Alsterlind (C) suppleant, Rolf 
Jernstedt (S) suppleant, Lilian Byström (S) suppleant, John Nilsson (S) suppleant.

Göran Stiglert (S) var lekmannarevisor och Alf Nilsson (S) var lekmannarevisorsuppleant.
Personalrepresentanter har varit Helena Leander (Vision), Bo Mattsson (Ledarna) och Anders Carlsson (Seko). 
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Vår styrelse 2016, stående från vänster: Helena Ohlsson (sekreterare) Mats Preger (vd), Ida Ernestson, Rolf Jern-
stedt, Mikael Lundström, Bengt Alsterlind, Monika Bubholz, Laine Hammarbo, Blåvitt Elofsson, Helena Leander, 
Göran Frödin. Sittande från vänster: Lena Nilsson, Håkan Holm Alteblad (1:e vice ordförande), Åke Pettersson 
Frykberg (ordförande), Malin Berglund (2:e vice ordförande), Lilian Byström. Frånvarande: Claes Ljunggren, Lars-
Johan Lander, John Nilsson.

Vår ledning 2016, stående från vänster: Stefan Wahlberg, ekonomichef, Anita Nyström, supportchef, Peter Lind, 
värmechef. Sittande från vänster: Sören Blomqvist, marknadschef, Mats Preger, vd, Pär Larsson, renhållningschef. 
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Karlstads Energi AB
556071-6085

2(41) 

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Karlstads Energi AB, med säte i Karlstad, bedriver produktion av och handel med el, äger aktier i 
elproducerande företag, bedriver inom Karlstads kommun och i dess geografiska närhet produktion av och 
handel med fjärrvärme samt utför avfallshantering inom Karlstads kommun.

Viktiga förhållanden

Ägare
Bolaget ägs av Karlstads kommun genom Karlstads Stadshus AB.

Verksamhetsgrenar
Bolaget har fem verksamhetsgrenar. Dessa är elhandel, elproduktion, värme, kommunal 
renhållningsskyldighet samt övrig renhållningsverksamhet.

Ägardirektiv
Ägaren har genom ägardirektiv gett bolaget i uppdrag och mandat inom ramarna för bolagets 
verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen inom respektive verksamhetsområde 
enligt följande:

Allmänt: Bolaget ska ligga i framkant när det gäller utveckling inom energi- och miljöområdet.

Elhandelsverksamhet: Bolaget kan bedriva handel med el. Försäljningen ska, till övervägande del, ske till 
kunder i Karlstads kommun. Bolaget ska erbjuda en ursprungsmärkt, förnybar produkt.

Elproduktionsverksamhet: Bolaget kan bedriva produktion av el. Bolaget kan även äga aktier eller andelar i 
elproducerande företag. Ny elproduktion ska vara förnyelsebar.

Fjärrvärmeverksamhet: Bolaget ska i Karlstads kommun och kan, om bättre ändamålsenlighet därmed 
uppnås, i geografisk närhet av Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrvärme. 
Värmeproduktionens klimatpåverkan ska långsiktigt minska.

Fjärrkyleverksamhet: Bolaget kan i Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrkyla.

Renhållningsverksamhet (lagstadgade delen): Bolaget ska omhänderta avfall inom Karlstads kommun på ett 
sådant sätt att den kommunala renhållningsskyldigheten fullgörs i alla delar. Bolaget ska aktivt bistå 
Karlstads kommun för att kommunen ska kunna fullgöra sina övriga skyldigheter rörande avfallshantering 
och avfallsplanering på ett fullgott sätt. Bolaget ska erbjuda separat insamling av matavfall för produktion 
av biogas.

Renhållningsverksamhet (övrigt): Bolaget ska bedriva deponiverksamhet vid Djupdalen och kan 
omhänderta verksamhetsavfall så länge som det inte inverkar negativt på bolagets uppdrag avseende den 
kommunala renhållningsskyldigheten.
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Biogasverksamhet: Bolaget kan bedriva produktion av och handel med biogas. Bolaget kan även äga aktier 
eller andelar i biogasproducerande företag.

Ovanstående uppdrag gäller för bolaget från och med 2016. Det nya ägardirektivet beslutades av 
kommunfullmäktige den 19 november 2015 och fastställdes på en extra bolagsstämma för bolaget den 18 
december 2015.

Årsredovisning
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

El
År 2016 var ännu ett i raden av år som blev varmare än normalt. Temperaturen blev i genomsnitt en och en 
halv grader varmare än normalt, men en halv grad kallare än den genomsnittliga temperaturen under 2015. 
Januari blev kallare än normalt och väsentligt kallare än januari 2015. Resterande månader var därefter 
företrädesvis varmare än normalt. Elpriserna gick upp i januari, men sjönk sedan tillbaka fram till 
sommaren. Priserna steg sedan igen under sommaren och hösten för att i december åter falla tillbaka något. 
Det genomsnittliga rörliga elpriset på elbörsen (prisområde 3) blev knappt 28 öre/kWh, vilket är 7 öre/kWh 
högre än genomsnittspriset för 2015.

Elförsäljningen (inklusive intern försäljning) blev 562 GWh, vilket är 29 GWh mer än de 533 GWh som 
såldes 2015.

Vid årsskiftet 2015/2016 bytte ca 3 500 kunder från bolagets produkt Månadspris 1 år. Därefter tillkom 
ytterligare ca 1 000 kunder under året som bytte från Månadspris 1 år. Totalt blev det därmed ca 4 500 
kunder som bytte från Månadspris 1 år. För bolagets del innebar minskningen av volymen med Månadspris 
1 år tapp av marginal. En positiv del var dock att de flesta kunder valde att teckna avtal med bolaget istället 
för att lämna för någon konkurrent. Prisnivån på produkten Månadspris 1 år varierade mellan 45 öre/kWh 
och 55 öre/kWh. Avtalspriserna följde marknadsprissättningen och varierade t ex för ett treårsavtal mellan 
29 öre/kWh i början av året till 36 öre/kWh om det istället tecknades i slutet av året. Under 2015 kunde ett 
treårsavtal tecknas med ett pris på 37 öre/kWh i början av året och 29 öre/kWh i slutet av året. Trenden med 
nedåtgående prisnivå bröts därmed under 2016.

Antalet elkundanläggningar minskade med drygt 350 stycken medan årsvolymsförändringen blev en ökning 
med 14 GWh. Detta kan jämföras med 2015 då bolaget hade en minskning av antalet elkundanläggningar 
med ca 600 stycken och en årsvolymsförändring som innebar en minskning med 9 GWh.

Under hösten tecknade bolaget nytt elavtal med Karlstads kommunkoncern. Kommunen är därmed tillbaka 
som kund till bolaget. Årsvolymen uppgår till 97 GWh och leveranserna av el till kommunkoncernen 
påbörjades 1 januari 2017. 

Värme
Fjärrvärmepriset höjdes med 1 % från och med 1 januari 2016.
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År 2016 var, som nämnts ovan, ett något varmare år än normalt. Att januari månad var en mycket kall 
månad bidrog till att fjärvärmeförsäljningen endast blev något lägre än förväntat, 579 GWh. Detta är 41 
GWh mer än de 538 GWh som såldes 2015. Försäljningen av producerad el blev större än för 2015, men 
mindre än vad som förväntades vid årets inledning. Låga el- och elcertifikatspriser medförde att 
kraftvärmeverkens värmeproduktion prioriterades framför elproduktionen.

Avfallspannans tillgänglighet blev drygt 96 %, vilket är i nivå med budgeterade 96 %. Under året 
förbrändes drygt 52 000 ton avfall. Föregående år var tillgängligheten knappt 98 % och då förbrändes också 
drygt 52 000 ton.

Kraftvärmeverket Heden 3 fungerade mycket bra under året och tillgängligheten blev 98 %. Anläggningen 
hade endast två kortare stopp under eldningsperioderna. Även kraftvärmeverket Heden 2 fungerade bra 
under de perioder den användes under året och hade drygt 96 % tillgänglighet. Anläggningen hade endast 
ett kortare stopp under eldningsperioderna. På grund av att elpriset var lägre än bolagets 
marginalproduktionskostnad för värme prioriterades värmeproduktionen periodvis under året för båda 
anläggningarna, vilket medförde mindre elproduktion och för Heden 3 även mindre tilldelning av 
elcertifikat. 

Behovet av underhåll på både produktionsanläggningarna och distributionsanläggningarna blev väsentligt 
mindre än vad som var förväntat.

I samarbete med ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö togs ett 
klimatbokslut för 2013-2015 fram. Bokslutet visar vilken klimatpåverkan realistiska alternativ, med bästa 
teknik, skulle ha bidragit med om inte bolagets verksamhet funnits. Resultatet jämfördes med bolagets 
klimatpåverkan samma år. För 2015 bidrog bolaget med en minskad klimatpåverkan på ca 208 000 ton 
koldioxidekvivalenter. Som en jämförelse motsvarar detta en minskning av utsläppen som uppstår om alla 
invånare i Karlstad avstod från att köra bil under ca 20 månader. Under hösten användes resultatet i olika 
reklamkampanjer med syfte att stärka miljöprofilen och visa nyttan med bolagets verksamheter.

Införsäljningen av fjärrvärme gick bra under året och införsåld volym blev väsentligt större än de senaste 
åren. Förbättringen beror på att flera stora byggprojekt startats under året, eller kommer att startas det 
kommande året, i bland annat stadens centrala delar.

Fjärrvärmeutbyggnaden under 2016 var i samma storleksordning som under 2015 och omfattade främst 
förtätningar inom redan utbyggda områden. Antalet nyanslutningar uppgick till 40 stycken motsvarande en 
beräknad normalårsförsäljning på 2,8 GWh. Tyvärr så tappade bolaget elva stycken fjärrvärmekunder med 
en normalårsförsäljning på 0,9 GWh. År 2015 gjordes 44 stycken nyanslutningar motsvarande 2,4 GWh och 
tappet var tre stycken kunder motsvarande 0,3 GWh.

Renhållning
Renhållningstaxorna höjdes 1 januari för att ge en ökning av renhållningsintäkterna med 7,3 %. 
Slamtömningstaxan behölls oförändrad under 2016.

Källsorterad och insamlad mängd matavfall hamnade på ungefär samma nivå som för 2015. Under året 
samlades 5 003 ton matavfall in, vilket är en ökning med 3 % jämfört med föregående år. Mängden 
restavfall, som lämnades till förbränning, ökade med 5 % till 15 900 ton.



21

Karlstads Energi AB
556071-6085

5(41) 

Utredningsarbetet avseende en etablering av en biogasanläggning i Karlstad fortsatte under året. Något 
beslut om investering fattades inte, men ett projektarbete har inletts. Det matavfall som samlades in under 
året skickades under första kvartalet till Linköping och under resten av året till Karlskoga för rötning och 
framställning av fordonsgas. 

Byggnationen av ett nytt garage för sopbilar startades upp under året. Garaget planeras att vara färdigställt 
sommaren 2017 och då kommer verksamheten att flyttas från Kronoparken till Heden. Under året 
anskaffades en ny sopbil. 

Mängden grovavfall som togs emot på återvinningscentralerna blev ca 17 500 ton. Från och med november 
månad år 2016 insamlas textilier med mera för återanvändning och materialåtervinning tillsammans med 
Myrorna. Hanteringen ersätter den tidigare insamlingen av kläder för återanvändning.

Mängden avfall som levererades till Djupdalen var ca 33 600 ton, vilket är 18 % mer än föregående år. 
Ökningen av leveranserna till Djupdalen berodde bland annat på att man erhållit leveranser från vägbygget 
på Sörmon och sandfiltermassor från vattenverket på Sörmon.

Vindkraft (delägt)
Karlstads Energi äger 40 % av aktierna i Vindpark Vänern Kraft AB. Övriga delägare är Karlstads Bostads 
AB och Hammarö kommun. Vindpark Vänern Kraft AB har uppfört och äger fem stycken 3 MW:s 
vindkraftverk av totalt tio stycken vindkraftverk i vindkraftparken vid Gässlingegrundet. 

De två vindkraftverk som stått stilla på grund av skador reparerades i slutet av sommaren och under en del 
av hösten. Reparationerna gick bra och vindkraftverken har därefter fungerat mycket bra. Totalt 
producerade de fem vindkraftverken knappt 30 GWh under 2016. Föregående år var produktionen drygt 30 
GWh.

Under året träffade bolaget en förlikning med Trygg Hansa gällande tvisten om ersättning för skador på 
vindkraftverken under garantitiden. Överenskommelsen innebar att Trygg Hansa ersatte vindkraftsbolaget 
med 10 mnkr.

Vindkraftsbolaget kommer förmodligen att redovisa ett negativt resultat för 2016. Kostnaden för ovan 
nämnda reparationer ser inte ut att kunna mötas av återläggning av tidigare gjorda nedskrivningar på 
vindkraftverken. Anledningen är de kraftigt fallande priserna på elcertifikat efter årsskiftet. 

Den av kommunfullmäktige i Karlstads kommun respektive Hammarö kommun beslutade 
försäljningsprocessen pågår. Utvärdering av anbud förväntas ske under våren.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Elhandel
Bolaget levererar åter el till Karlstads kommunkoncern från och med 1 januari 2017. Volymen uppgår till 
ca 97 GWh per år.

Värme
Fjärrvärmepriset höjdes med 1 % från och med 1 januari 2017, vilket motsvara ca 4 mnkr i ökade intäkter.
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Den kommunala renhållningsskyldigheten
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att renhållningstaxorna höjs så att verksamhetens intäkter 
ökar med 2,7 % från och med 1 januari 2017. Detta motsvarar ca 2 mnkr i ökade intäkter. Slamtömnings-
taxorna behålls oförändrade under 2017.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning tkr 883 591 789 673 843 452 909 084 916 654
Rörelseresultat tkr 106 142 65 558 108 491 110 282 73 955
Resultat efter finansiella poster tkr 94 304 43 481 51 956 78 731 9 511
Balansomslutning tkr 2 015 998 2 154 591 2 198 253 1 849 080 1 627 518
Eget kapital tkr 66 750 61 489 2 826 38 374 11 742
Justerat eget kapital tkr 870 801 803 741 692 619 659 584 628 123
Kassaflöde från den löpande verksamheten tkr 227 834 157 133 161 298 165 867 147 046
Soliditet % 43 37 32 36 39
Antal anställda st 153 157 158 163 161

Jämförelsesiffrorna för år 2012 har inte räknats om enligt redovisningsregelverket K3.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen exklusive punktskatter blev 883 591 tkr (789 673 tkr) och resultatet efter finansiella 
poster 94 304 tkr (43 481 tkr).    

För elhandel blev resultatet sämre än föregående år. Den främsta anledningen var en lägre genomsnittlig 
marginal för försåld el.

För elproduktion blev resultatet för den sålda kraften något högre än föregående år beroende på något bättre 
marknadspris. Intäkterna från försäljning av tjänster till Karlstads kommun minskade dock och medförde en 
något sämre resultat. Vindkraftsbolagets bokslut är inte klart så någon förändring av aktievärdet har inte 
gjorts i bokslutet för 2016. Föregående år belastades resultatet med 1,5 mnkr i nedskrivning.

Verksamhetsområde värme gjorde ett väsentligt bättre resultat än föregående år. Fjärrvärmeförsäljningen 
blev väsentligt högre främst beroende på kallare väder i januari och november. Till det kom även 
prishöjningen vid årsskiftet. Även elproduktionen blev större och genomsnittspriset något högre. Genom 
den större fjärrvärmeförsäljningen och större elproduktionen ökade bränslekostnaderna något.

För den kommunala renhållningsskyldigheten blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Den främsta 
orsaken var ökade intäkter från avgifter för insamling av hushållsavfall. Denna ökning berodde på 
höjningen av renhållningstaxorna vid årsskiftet och en viss ökning av antalet abonnemang. Ett underskott 
var planerat för att minska det ackumulerade överskottet. Efter 2016 uppgår det ackumulerade överskottet 
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till 3,1 mnkr, vilket kommer renhållningskollektivet till del framöver genom att verksamheten går med 
underskott. För 2017 är ett underskott på 0,6 mnkr planerat.

Resultatet för övrig renhållningsverksamhet blev i nivå med föregående års resultat. 

Personal

Bolaget arbetar kontinuerligt med strategisk kompetensförsörjning för att stärka arbetsgivarvarumärket. 
Detta sker på olika sätt, till exempel genom studiebesök för allmänhet, studerande och arbetssökande, 
information till yrkesvägledare samt deltagande i nätverk och arbetsmarknadsaktiviteter. En 
arbetsmarknadsaktivitet som bolaget deltar i varje år är HOT-spot vid Karlstads universitet. Praktik, 
examensarbete och mentorskap har också erbjudits under året. Ett aktivt arbete sker även för att uppnå en 
jämnare könsfördelning och större mångfald inom bolaget.

Utbildning i medarbetarskap har arrangerats under året för samtliga medarbetare.

I handlingsplanen från medarbetarundersökningen som genomfördes 2016 har nolltolerans mot kränkande 
särbehandling, mobbning och diskriminering varit i fokus.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 %-enheter under året och uppgick till 3,5 % (2,9 %). Fördelningen per kön 
är 3,2 % för män och 4,6 % för kvinnor. Olika förebyggande aktiviteter såsom massage, friskvårdsbidrag 
och utbildning i tunga lyft erbjuds medarbetarna i hälsofrämjande syfte.

Miljö

Bolaget bedrev under 2016 sex tillståndspliktiga och sex anmälningspliktiga verksamheter enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Dessa motsvarar ca 52 % av bolagets 
omsättning. Bolagets värmedel är i sin helhet beroende av de tillståndspliktiga verksamheterna.

Fem tillstånd avser energiproduktion av el och/eller hetvatten. Ett tillstånd avser renhållningsavdelningens 
verksamhet på avfallsanläggningen Djupdalen.

De anmälningspliktiga verksamheterna avser avfallsåtervinning vid masshanteringsstationen Djupdalen, 
avslutad flygaskedeponi på Heden, bolagets sex återvinningscentraler samt tre mindre 
reservlastanläggningar (panncentraler).

Verksamheterna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till luft. I viss omfattning sker även utsläpp till 
mark och vatten genom avfallsverksamheten på Djupdalen. Avfallsförbränningen påverkar även miljön 
genom de förhållandevis stora mängder rökgasreningsrester som genereras.

Hela Karlstads Energi är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom 
miljöområdet.
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Investeringar, finansiering och finansiell ställning

Investeringarna uppgick totalt till 38 995 tkr (81 282 tkr). Av detta utgör fjärrvärmedistribution 17 554 tkr 
(18 376 tkr) och nya kraftvärmeverket 548 tkr (48 968 tkr).     

Per 2016-12-31 hade bolaget 16 tkr (24 tkr) på Euro-konto och skulden på koncernkontot uppgick till 
702 487 tkr (976 692 tkr). Koncernkontots kredit uppgick till 1 050 000 tkr i slutet av året.

Förväntad framtida utveckling

Antalet elkunder som har anvisningspris för el, i bolagets fall Månadspris 1 år, förväntas fortsätta minska. 
Det innebär att lönsamheten kommer att minska för elhandel om inte detta kan kompenseras med nya 
kunder med ny elvolym.

Elpriserna är fortsatt relativt låga trots prisuppgång under 2016 och elcertifikatspriserna fortsatte sin 
nedåtgående trend. Marknadsbedömningen är att priserna på el kommer att ligga kvar på en låg nivå under 
lång tid framöver. När det gäller priserna på elcertifikat så är läget mycket svårbedömt och osäkerheten 
gällande hela elcertifikatssystemet är mycket stor. Utbyggnaden av förnybar elproduktion verkar fortsätta, 
om än i mindre omfattning, trots att det är svårt eller ens möjligt att få lönsamhet i projekten. Mera 
elproduktionsresurser medför ökat utbud som i sin tur ger lägre eller utebliven uppgång av priserna på både 
el och elcertifikat. De låga elpriserna medför att befintliga elproduktionsanläggningar, och då numera även 
de med stöd av elcertifikat, kan få problem med lönsamheten och kan behöva skrivas ner eller rentav 
stängas. Lönsamheten för bolagets nya kraftvärmeanläggning har ytterligare försämrats jämfört med vad 
som beräknades inför byggnationen, men något nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga i nuläget. 

Konkurrensläget för fjärrvärmen försämras ju lägre elpriserna är och när nu elcertifikatspriserna fallit rejält 
har situationen försämrats ytterligare. Detta tillsammans med låga räntenivåer och den tekniska 
utvecklingen medför att konkurrerande uppvärmningssystem blir än mer attraktiva, framförallt vid val av 
uppvärmningssystem vid nyproduktion av fastigheter. Men bolaget märker nu att även kunder som redan 
installerat fjärrvärme kan tänkas byta uppvärmningssystem. Antalet fjärrvärmekunder som lämnat bolaget 
är dock än så länge hanterbart. Bolaget har sedan tidigare infört en ny prismodell och gått med i 
Prisdialogen för att bli mer kundanpassat samt genomfört kostnadsöversyn och effektiviseringsarbete för att 
öka lönsamheten och förbättra konkurrenskraften. Detta arbete måste intensifieras ytterligare framöver för 
att bolaget ska leva upp till ställda krav.

Byggnationen inom kommunens centrala delar går för närvarande på högvarv då flera stora byggprojekt 
med främst flerfamiljsfastigheter pågår eller kommer att startas inom den närmaste tiden. Dessa är i de 
flesta fall intressanta ur ett fjärrvärmeperspektiv då de ger bra lönsamhet. Fokus kommer således även 
fortsättningsvis att ligga på förtätningar inom redan utbyggda områden för att kunna uppnå nödvändig 
lönsamhet. Någon utbyggnad till områden med direktverkande el är inte aktuellt de närmast åren. Om det så 
småningom blir aktuellt kommer hög anslutningsgrad att krävas och utbyggnaden kommer att tas i mindre 
etapper för att ägarens lönsamhetskrav ska kunna uppnås. Utbyggnaden i nyexploateringsområden kommer 
att vara beroende av värmetäthet och utbyggnadstakt i respektive område. 

Tillgängligheten för värmes basproduktionsanläggningar är mycket väsentlig för det ekonomiska utfallet. 
Känsligheten för ett stopp på en flispanna är numera mycket mindre genom att bolaget nu har två 
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flispannor. Marginalkostnaden vid ett stopp blir därmed väsentligt lägre under en stor del av året än före 
byggnationen av det nya kraftvärmeverket.

Biobränsle är en mycket viktig insatsvara för bolaget och kostnaden för biobränsle utgör en av de största 
kostnadsposterna. Prisutvecklingen för biobränsle är därför en mycket viktig faktor som får stor effekt på 
bolagets lönsamhet och konkurrensförmåga. Att priset kan hållas nere eller rentav sänkas kommer 
tillsammans med bra kvalitet på biobränslet att vara viktiga faktorer framöver. Avtal har till viss del 
tecknats för flera säsonger med flera leverantörer för att till stor del säkra tillgången de närmaste åren.

Regeringen har tidigare aviserat att man avser att utöka den kommunala renhållningsskyldigheten till att 
omfatta även insamling av papper och förpackningar. Det är fortfarande inte klart om, hur eller när 
förändringen ska genomföras.

Finansiella riskfaktorer

Bolaget omfattas av kommunkoncernens finanspolicy och ingår i kommunens koncernkontosystem. 
Riskerna avseende lån, ränterisk med mera hanteras centralt i kommunkoncernen via den gemensamma 
internbanken. Karlstads Energis ekonomichef ingår i kommunens centrala finansråd.

Bolaget prissäkrar anskaffning av framtida elförsäljning till slutkund samt framtida elproduktion. Detta sker 
finansiellt via prissäkringar mot Karlstads kommun och mot extern part som handlar på elbörsen. För att 
säkerställa riskhanteringen har bolaget beslutade riktlinjer för riskhantering för elhandel respektive 
elproduktion. I dessa riktlinjer beskrivs även hur hantering ska ske av den valutarisk som finns vid 
användandet av finansiella elterminer, vilka prissätts i euro. Riktlinjerna innehåller även regler för hur 
elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter ska hanteras.

Bolagsstyrning

Styrning av företagets samlade verksamheter sker genom företagets styrelse och företagsledning. 

Styrelsen för företaget består av nio ordinarie ledamöter med nio suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även 
normalt VD och ekonomichef. Samtliga ledamöter och suppleanter utses av Karlstads kommuns 
kommunfullmäktige och anmäls formellt på företagets årsstämma. Styrelseledamöterna och suppleanterna 
väljs normalt för en tidsperiod om fyra år och då från och med årsstämman närmast efter allmänt val.

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med ägardirektiven. Årligen upprättas också en 
instruktion till VD samt en instruktion för ekonomisk rapportering.

Styrelsen för företaget sammanträdde vid 10 protokollförda tillfällen under 2016. Vid ordinarie 
styrelsemöten informeras alltid styrelsen om företagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell 
ställning. Under 2016 offentliggjordes två tertialrapporter. Styrelsen beslutar årligen om företagets 
verksamhetsplan och budget. 

Karlstads kommun har utfärdat ägardirektiv innehållande dels generella direktiv som gäller samtliga 
kommunägda företag, dels särskilda direktiv som gäller Karlstads Energi. Direktiven reglerar bland annat 
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vilka frågor som styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren för beslut. Detta kan gälla till exempel 
större investeringar eller större verksamhetsförändringar. Ägaren fastställer också årliga avkastningskrav.

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och 
under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett långsiktigt hållbart 
omhändertagande av avfall.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt 
hänseende enligt följande:
- Bolagets renhållningsverksamhet såvitt avser utförande av Karlstads kommuns lagstadgade 
renhållningsskyldighet ska bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala 
självkostnadsprincipen.
- Bolagets övriga renhållningsverksamhet, elproduktion, elhandel, fjärrvärmeverksamhet och 
fjärrkyleverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund.

Verksamheten har bedrivits på sådant sätt att ändamålet med bolagets verksamhet har uppfyllts.

Den kommunala renhållningsskyldigheten har under året bedrivits utan vinstsyfte och enligt den 
kommunala självkostnadsprincipen. Bolagets övriga verksamheter har bedrivits på affärsmässig grund. 
Bolaget har i nuläget ingen fjärrkyleverksamhet.

Uppföljning av ägarens mål

Strategisk plan och verksamhetsmål

Tillväxt
Bolaget bidrar till tillväxt i kommunen och regionen genom omfattande investeringar och genom inköp av 
regionala trädbränslen. Verksamheten skapar därmed åtskilliga arbetstillfällen inom bland annat 
anläggningsverksamheter, transportnäringen samt skogsindustrin. Genom att skapa attraktiva produkter 
inom energi och renhållning bidrar bolaget även till goda förutsättningar för boende och verksamheter.

Attraktiv stad
Bolaget bidrar till den attraktiva staden genom sin starka miljöprofil samt genom att hålla 
konkurrenskraftiga priser inom verksamheterna för el, fjärrvärme och renhållning.

Ägardirektiv elhandelsverksamheten - Bolaget ska prismässigt tillhöra ett av de bolag som erbjuder lägst pris i Sverige 
avseende el för privatmarknaden i Karlstad

Bolaget låg under året något sämre placerad jämfört med 2015. Detta till stor del beroende på att bolaget 
inriktat sig på att hålla uppe marginalen och därigenom uppnå avkastningskravet. Snittplaceringarna på 
elskling.se var under året för rörligt pris plats 11, för 1-årsavtal plats 12 och för 3-årsavtal plats 6. För 2015 
var placeringarna 6, 6 och 4.
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Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska tillhandahålla en fjärrvärme med så hög leveranssäkerhet som 
möjligt till ett konkurrenskraftigt pris

Leveranstillgänglighet blev under året 99,84 %, vilket är något lägre än målet på 99,94 %. Tillgängligheten 
blev lägre än målet främst beroende på nödvändiga driftläggningar av fjärrvärmesystemet för att kunna 
fastställa var läckage fanns. Insatserna för att åtgärda läckage i systemet har varit större än normalt. Detta 
bedöms bero på tillfälligheter och inte på eftersatt underhåll. 

Konkurrensläget fortsätter att skärpas genom de låga elpriserna, lågt ränteläge och förbättrad teknik i 
alternativa uppvärmningsformer. För att möta konkurrensen kommer fjärrvärmens miljöfördelar att 
marknadsföras ytterligare och arbetet med att minska kostnaderna med bibehållen tillgänglighet och 
minskande miljöpåverkan kommer att fortsätta. 

I Nils Holgerssonundersökningen tappade bolaget några placeringar i samtliga kategorier.

Utbildning och kunskap
Bolaget anordnar åtskilliga studiebesök där skolor och allmänhet informeras om verksamheten och dess 
frågeställningar. Bolaget bedriver även universitetssamverkan och ser universitetet som en viktig partner för 
till exempel kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt arbete bedrivs även genom 
representation i kommunens strategiska kompetensförsörjningsgrupp.

En stad för alla
Bolaget bidrar till att Karlstadsbornas hälsa blir bättre genom att utbyggnaden av fjärrvärme, som baseras 
på förnyelsebar och återvunnen energi, medför att hälsofarliga utsläpp tas bort ifrån stadsmiljön. Sopbilarna 
körs dessutom på biogas istället för dieselbränsle, vilket även det minskar utsläppen av hälsofarliga ämnen.

Den goda gröna staden 
Bolaget bidrar i mycket betydande omfattning till minskad klimatpåverkan från energisektorn. I och med 
det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket är fjärrvärmen i Karlstad i praktiken fri från fossilbränslen. 
Klimatpåverkan från uppvärmningen av staden har då minskat i betydligt större omfattning än om man 
förbjudit all biltrafik i staden. Fastighetsnära insamling av matavfall byggs ut kontinuerligt, matavfallet 
omvandlas till biogas och sopbilarna drivs med biogas.

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolagets fossilbränsleandel ska högst uppgå till 0,5 % i fjärrvärmesystemet

Andelen fossiloljebaserad produktion uppgick under året till 2,0 %. Anledningen till den relativt ”stora” 
fossiloljeandelen är en omställning av spets- och reservbränslelager vid anläggningen i yttre hamn. 
Omställningen medförde att produktion med bioolja inte fanns tillgänglig under vintern 2015/2016. Detta i 
kombination med några kalla veckor i januari då Stora Enso inte kunde leverera värme medförde att fossil 
olja användes. Omställningen av lagret förväntas vara klar i början av 2017. Under sommaren användes 
dessutom mer fossil olja än vad som planerats för ångproduktion till Landstinget. Orsaken var driftproblem 
med pelletspannan.

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska medverka till att införa solenergivärmeproducerad värme i 
fjärrvärmesystemet

Solenergi kopplad till fjärrvärmenätet finns i dag i några anläggningar. Ytterligare anläggningar kan komma 
i fråga om ekonomin medger det och om det bedöms miljömässigt fördelaktigt.
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Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska, under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart, verka för att 
fler producenter av energi ges möjlighet att leverera till fjärrvärmesystemet

En kartläggning av möjliga spillvärmeleveranser genomfördes under 2015, men inga tillräckligt intressanta 
möjligheter finns för närvarande. Bolaget har kontinuerligt kontakt med Stora Enso gällande möjligheten att 
utveckla samarbetet.

Ägardirektiv renhållningsverksamheten - Bolaget ska separat samla in minst 80 % av allt matavfall i kommunen för 
produktion av biogas

Totalt antal ton matavfall inom kommunen beräknas uppgå till ca 7 800 ton per år enligt senaste 
plockanalysen (genomförd 2014). Under 2016 insamlades drygt 5 000 ton matavfall, vilket motsvarar 64 %. 
Under 2015 insamlades ca 4 850 ton, vilket motsvarar 62 %.   

Åtgärder som genomförts/genomförs för att öka insamlingen av matavfall:
- Ytterligare differentiering av renhållningstaxan genomfördes från och med 1 januari 2016.
- Hävda den kommunala renhållningsskyldigheten gentemot privata återvinningsföretag för att på detta sätt 
minska mängden hushållsavfall som inte omhändertas genom kommunens försorg

Åtagande elproduktionsverksamheten - Bolaget ska initiera/medverka till skapandet av en solcellspark i samband med 
annan ny- eller ombyggnation

De ekonomiska förutsättningarna för större solelanläggningar är för närvarande mycket ogynnsamma. 
Skatteregler och bidragssystem styr mot småskaliga anläggningar med så kallad mikroproduktion av el. En 
större anläggning som ägs av energibolaget blir med nuvarande förutsättningar inte lönsam. Skatteregler 
och bidragssystem bevakas kontinuerligt.

Bolaget har erhållit investeringsstöd för en mindre solcellsanläggning på Heden som planeras att uppföras 
under 2017.

Bolaget stimulerar mikroproducerad solel genom bl a förmånlig prissättning för producerad el.

Åtagande fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska utreda möjligheterna till och konsekvenserna av att mängden 
solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet ökar

Solenergi kopplad till fjärrvärmenätet finns i dag i några anläggningar. Ytterligare anläggningar kan komma 
i fråga om ekonomin medger det och om det bedöms miljömässigt fördelaktigt. Av det under 2016 
framtagna klimatbokslutet framgår det att användningen av fjärrvärme ökar möjligheten för bolaget att 
producera förnybar el. Det i sin tur leder till en reduktion av klimatpåverkan då annan elproduktion med 
hög klimatpåverkan reduceras. Vid införande av solvärme skulle denna reduktion vid kraftvärmedrift utebli.          

Åtagande renhållningsverksamheten - Bolaget ska initiera en utredning som klargör förutsättningarna för byggandet 
av en kretsloppspark 

Ambitionen är att samordna en kretsloppspark med en nyetablering av en återvinningscentral i ett centralt 
läge. Då kan återvinningscentralerna på Våxnäs respektive Heden ersättas och secondhandverksamheten 
kan utökas till att omfatta fler produkter och fler försäljningskanaler. Styrelsen och ledningsgruppen 
genomförde med anledning av detta ett studiebesök på Retuna (kretsloppspark) i Eskilstuna. Ytterligare 
åtgärder har ännu inte påbörjats, men bl a platsfrågan måste diskuteras med berörda inom kommunen.

Kommunledningskontoret ska utse en projektledare som ska arbeta koncernövergripande med frågan om 
etablering av en kretsloppspark eller liknande där en återvinningscentral och secondhandverksamhet 
samordnas.
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Åtagande biogasverksamheten - Bolaget ska verka för tillskapandet av en lokal biogasproduktion med tillhörande 
biogastapp

Diskussionerna om etablering av biogasproduktion mellan Karlstads kommun, Karlstads Energi, 
lantbruksföretag i Väse samt en privat intressent har nu övergått i ett projektsamarbete. Pågående arbete 
omfattar bl a tillståndsansökan, investeringsstöd, granskning av kalkyler samt ägar- och bolagsfrågor.

Finansiellt perspektiv
Ägardirektiv elhandelsverksamheten - Bolaget ska öka försäljningen av el med minst 20 GWh per år    

Utfallet för år 2016 blev bättre än under år 2015, men målet på 20 GWh uppnåddes inte. Insåld årsvolym 
netto blev 14 GWh, vilket är 23 GWh bättre än för 2015 då det blev en nettominskning avseende 
årsvolymen med 9 GWh. På grund av högre marginaler för att möta avkastningskrav och snabbt sjunkande 
volymer för produkten Månadspris 1 år blev nettokundflödet negativt. Tappet blev drygt 600 kunder. 
Bearbetning sker av större kunder för att motverka kundtappet och öka volymen.      

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska verka för att antalet fjärrvärmekunder ska öka genom 
nyanslutning som ger minst 3 GWh per år

Under året anslöts 40 nya kunder med en årsvolym på 2,8 GWh. Under året tappades elva 
fjärrvärmekunder med en årsvolym motsvarande 0,9 GWh.

Arbetet med att få nya kunder pågår fortlöpande och då med inriktning främst på förtätningar med 
större fastigheter. Byggnationen är för närvarande omfattande i de centrala delarna av staden och i 
nästan alla projekt blir valet fjärrvärme. Införsäljningen av fjärrvärme gick därmed bättre än på många 
år och uppgick till 6,6 GWh. Flertalet av dessa kommer att kopplas in under 2017.

När det gäller småhus i t ex ytterområden har fjärrvärmen fortsatt svårt att konkurrera med andra alternativa 
uppvärmningssystem, framförallt på grund av det låga elpriset.

Vårda tillgångarna
Bolagets tillgångar underhålls på sådant sätt att den tekniska livslängden på anläggningstillgångarna 
inte ska påverka den ekonomiska livslängden på ett negativt sätt. Kartläggning och planering av 
underhållet sker systematiskt och flera avancerade databaserade hjälpverktyg används.

Kvalitetsarbete 
Bolaget är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Arbetet enligt miljöledningssystemet innebär 
att bolaget arbetar med ständiga förbättringar i frågor kring miljö, arbetsmiljö, arbetsrutiner med mera. 
Avvikelser hanteras i enlighet med upprättade rutiner.

Arbetsgivarperspektiv
Bolaget bidrar till att koncernen betraktas som en attraktiv arbetsgivare genom att anställda vill stanna och 
utvecklas inom organisationen. 

Ekonomiska mål
Ägarens modell för avkastningskrav är olika för bolagets verksamheter. För elhandel, elproduktion och 
övrig renhållningsverksamhet sätts avkastningskravet på rörelseresultatsnivå. För värme sätts 
avkastningskravet till en procentsats på verksamhetens totala kapital (avkastning på totalt kapital, där det 
totala kapitalet utgör ett genomsnitt av ingående och utgående totalt kapital) och för den kommunala 
renhållningsskyldigheten sätts avkastningskravet som resultat efter finansiella poster. Avkastningskravet på 



30

Karlstads Energi AB
556071-6085

14(41) 

den kommunala renhållningsskyldigheten är ett stående beslut medan avkastningskraven på övriga 
verksamheter fastställs inför varje år.

Utfall 2016
Avkastnings-

krav 2016 Utfall 2015

Elhandel (rörelseresultat) 7,1 mnkr 9,5 mnkr 11,1 mnkr
Elproduktion (rörelseresultat) 3,1 mnkr 3,0 mnkr 3,4 mnkr
Värme (avkastning på totalt kapital) 4,8 % 5,3 % 2,7 %
Kommunal renhållningsskyldighet (res efter finansiella poster) -0,1 mnkr 0,0 mnkr -7,2 mnkr
Övrig renhållningsverksamhet (rörelseresultat) 4,1 mnkr 2,5 mnkr 4,1 mnkr

Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Övrigt 
fritt eget

kapital

Summa
eget

kapital

Eget kapital 2014-12-31 30 000 6 000 -33 174 2 826
Aktieägartillskott - - 50 000 50 000
Årets resultat - - 8 663 8 663

Eget kapital 2015-12-31 30 000 6 000 25 489 61 489
Årets resultat - - 5 261 5 261

Eget kapital 2016-12-31 30 000 6 000 30 750 66 750

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 25 488 865
Årets vinst 5 261 041

kronor 30 749 906

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

i ny räkning överförs 30 749 906

kronor 30 749 906

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning Not 2016 2015

Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 883 591 789 673
Förändring av pågående arbeten för annans räkning -211 34
Aktiverat arbete för egen räkning 3 375 3 161
Övriga rörelseintäkter 4 15 009 10 724

901 764 803 592

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 5 -448 799 -394 374
Övriga externa kostnader 6, 7 -121 572 -110 506
Personalkostnader 8, 9 -101 531 -100 110
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 10 -122 689 -132 022
Övriga rörelsekostnader -1 031 -1 022

Summa rörelsens kostnader -795 622 -738 034

Rörelseresultat 11 106 142 65 558

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 12 - -1 468
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 420 460
Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -12 258 -21 069

Summa resultat från finansiella poster -11 838 -22 077

Resultat efter finansiella poster 94 304 43 481

Bokslutsdispositioner 15 -93 265 -31 897
Skatt på årets resultat 16 4 222 -2 921

Årets vinst 5 261 8 663
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram 17 4 019 5 839
Ledningsrätter 18 386 347
Tomträtt 19 - -

4 405 6 186

 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 20 162 127 172 958
Maskiner och andra tekniska anläggningar 21 1 474 022 1 564 431
Inventarier, verktyg och installationer 22 3 048 3 878
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 23 31 283 12 018

1 670 480 1 753 285

 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 24 4 932 4 932
Andra långfristiga värdepappersinnehav 45 45
Uppskjutna skattefordringar 25 3 508 3 753
Andra långfristiga fordringar 32 13 057 12 318

21 542 21 048

Summa anläggningstillgångar 1 696 427 1 780 519

Omsättningstillgångar

 Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 37 099 51 171
Pågående arbete för annans räkning - 211

37 099 51 382

 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 26 115 745 89 117
Fordringar hos koncernföretag 9 870 93 801
Aktuella skattefordringar 12 201 12 847
Övriga kortfristiga fordringar 27 46 089 31 731
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 98 551 95 170

282 456 322 666
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

 Kassa och bank 16 24

Summa omsättningstillgångar 319 571 374 072

Summa tillgångar 2 015 998 2 154 591
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 29

 Bundet eget kapital
Aktiekapital 30 000 30 000
Reservfond 6 000 6 000

36 000 36 000

 Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 25 489 16 826
Årets vinst 5 261 8 663

30 750 25 489

Summa eget kapital 66 750 61 489

Obeskattade reserver 30 1 030 835 951 605

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 31 162 -
Övriga avsättningar 32 28 724 26 751

Summa avsättningar 28 886 26 751

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 33 702 487 976 692

Summa långfristiga skulder 702 487 976 692

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder - 100
Leverantörsskulder 70 861 52 135
Skulder till koncernföretag 39 319 13 785
Övriga kortfristiga skulder 34 41 090 34 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 35 770 38 001

Summa kortfristiga skulder 187 040 138 054

Summa eget kapital och skulder 2 015 998 2 154 591
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Kassaflödesanalys Not 2016 2015

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 106 142 65 558
Avskrivningar 122 689 132 022
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet 37 1 518 432

230 349 198 012

Erhållen ränta 318 463
Erlagd ränta -11 386 -20 274
Betald inkomstskatt 5 113 -12 636

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 224 394 165 565

Ökning/minskning varulager 14 283 12 046
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -45 794 44 444
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder 34 951 -64 923

Kassaflöde från den löpande verksamheten 227 834 157 132

Investeringsverksamheten
Lämnade kapitaltillskott - -32 000
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -201 -721
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -38 794 -80 561
Sålda materiella anläggningstillgångar - 508

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 995 -112 774

Finansieringsverksamheten
Utbetalt aktieägartillskott 50 000 -
Amortering av skuld -274 205 -80 826
Utbetalt koncernbidrag 35 358 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -188 847 -80 826

Årets kassaflöde -8 -36 468
Likvida medel vid årets början 24 36 492

Likvida medel vid årets slut 16 24
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört 
med föregående år.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av den finansiella 
rapporten sammanfattas nedan.

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion och försäljning av 
el och värme, elhandel, avfallshantering, renhållning samt anslutningsavgifter och andra intäkter såsom 
kundarbeten.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter 
och efter avdrag för moms samt energiskatter och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. 

Försäljning av renhållning
Försäljning av renhållning redovisas utifrån renhållningsabonnemang. 

Anslutningsavgifter fjärrvärme
Anslutningsavgifter för anslutning till fjärrvärme intäktsförs i takt med att kunderna ansluts till 
fjärrvärmenätet. 

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att intäkter 
och kostnader redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs 
genom en jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på balansdagen.

Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Energimyndigheten genom egen produktion redovisas i den 
månad som produktion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden 
och ingår i posten Nettoomsättning.

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. 

Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.
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Hyresintäkter
Företaget erhåller hyresintäkter från operationella leasingavtal för en del av en av företagets fastigheter. 
Hyresintäkterna intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar som hyrs ut enligt operationella 
leasingavtal kvarstår i företaget såsom materiella anläggningstillgångar eftersom rättigheter och 
skyldigheter kvarstår hos företaget. Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella 
anläggningstillgångar.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i
posten Övriga rörelseintäkter.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den 
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när företaget har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och 
det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som företaget erhållit men där alla 
villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld.

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade 
anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid 
leasingavtalets ingående.

Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i företaget som materiella 
anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos företaget. 
Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande är ersättningar 
som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och 
kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget förväntas betala till följd av 
den outnyttjade rättigheten.

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 räkenskapsår de avser.
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Förmånsbestämda pensionsplaner
Företagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som 
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter. 

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 
fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter 
som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
 Programvaror 5 år
 Ledningsrätter 30 år
 Tomträtt 10 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
 Kontors- och lagerbyggnader, verkstäder 15 - 100 år
 Markanläggningar 9 - 20 år
 Värmeproduktionsanläggningar 15 -20 år
 Kraftvärmeanläggningar 15 - 40 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
 Värmeproduktionsanläggningar 5 - 30 år
 Kraftvärmeanläggningar 5 - 40 år
 Fjärrvärmeledningar 30 år
 Fjärrvärmecentraler 10 år

Inventarier, verktyg och installationer
 Kontorsutrustning 5 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
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 understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid 
behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar 
som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning 
görs i dessa fall för hela den kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar 
resultaträkningen.
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Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde 
och den risk som är förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenererande enheten. 
Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande enhet.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde, se ovan.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen 
har förändrats.

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar inkluderar programvaror och ledningsrätter. Dessa redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när 
inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången. När 
immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna 
Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och 
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att 
bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med 
förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och 
montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter inräknas inte i anskaffningsvärdet under 
uppförandeperioden utan kostnadsförs löpande. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som 
erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.
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Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning, beräknade 
utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte, kostnadsförs 
utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället 
(elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa tillgångar utgör immateriella 
rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för att 
reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller försäljning.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga 
fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken 
Immateriella anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
nedskrivningar.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde 
med tillägg för transaktionskostnader.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt 
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp 
när motparten har utfört sin prestation och företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om 
faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En 
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas 
bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som 
går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster 
direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande 
fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som 
framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades 
vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med 
avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade kassaflödet 
diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att 
leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.
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Derivatinstrument
Företaget använder valutaterminer för att säkra valutarisker.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter 
direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en 
försäljning. Återanskaffningsvärdet utgörs av balansdagens inköpspris och utgifter direkt hänförliga till 
inköpet.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU) eller vägd 
genomsnittsberäkning.

Energiderivat
All handel med energiderivat görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för försäljning till 
slutkund, och redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart priset på 
den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Valutakursvinster och -förluster av rörelsekaraktär som uppkommer redovisas i posterna Övriga 
rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under 
rubriken Resultat från finansiella poster.

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning 
värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i 
eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det 
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas 
inte. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, d v s skillnaden mellan de redovisade värdena 
för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är 
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen.
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Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse som en följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen 
sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera 
förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknads-
bedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar 
till den del riskerna inte beaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna. 
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 

Eventuell gottgörelse som företaget är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende 
förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den 
hänförliga avsättningen. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen.

Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad utgift för sluttäckning och underhåll nuvärdesberäknas.

Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med elförsäljning 
(elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som 
tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och 
möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas som en kortfristig skuld.

Övrigt

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas
- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av
att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgångar
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets 
kontroll, inträffar eller uteblir.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att 
säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan säkrings-
instrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd 
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att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att 
säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs 
vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som 
ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när 
säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:

* När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp och försäljning.

* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i framtida inköp och försäljning i utländsk valuta.

Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivatinstrumentet. 
Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma period som det prognosticerade flödet uppstår. 
Ineffektiv del redovisas löpande i den mån det utgör ett förlustkontrakt.

Likvida medel
I likvida medel ingår företagets tillgodohavanden på konto i utländsk valuta. Det koncernkonto som bolaget 
disponerar som en del av Karlstads kommuns gemensamma finansieringspolicy utgör en checkkredit. 
Utnyttjad checkkredit redovisas som långfristig skuld även om den formellt sett är kortfristig, eftersom den 
ingår i bolagets långsiktiga finansiering. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs 
också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det 
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt 
och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
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Andelar i koncernföretag
Bolaget har inte ändrat värdet på aktierna i koncernens dotterföretag Vindpark Vänern Kraft AB gentemot 
föregående år. Anledningen är att dotterföretagets bokslut inte är färdigställt. Värdet på aktierna är osäkert 
då framtagen kassaflödesberäkning efter årsskiftet avseende dotterföretaget indikerar att återläggning av 
tidigare gjorda nedskrivningar inte kan ske.

Avsättning för deponikostnader
Företaget driver en klass 2-deponi vid Djupdalen. Då krav finns på sluttäckning av deponin görs avsättning 
i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. 
Avsättningen för den kassagenererande deponin har fastställts genom beräkning av nuvärdet av framtida 
kostnader. Nuvärdet av avsättningsbehovet har tagits fram i en ekonomisk konsultrapport, som i sin tur 
baseras på en teknisk konsultrapport. Båda upprättade våren 2014. Den tekniska konsultrapporten beskriver 
åtgärder och kostnader för sluttäckning. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende 
framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden. 

Följande antaganden har använts i respektive rapport:

- Den återstående livstiden för deponin beräknas, enligt den tekniska konsultrapporten, till drygt 58 år från 
och med år 2014.
- De kostnader som beräknats i den tekniska konsultrapporten är:
  * Kostnader för geoteknisk undersökning.
  * Kostnader för sluttäckning.
  * Kostnader för underhåll, övervakning och kontroll av deponin under efterbehandlingsfasen.
  * Lakvattenkostnader under efterbehandlingsfasen.
- Övriga antaganden som gjorts i den ekonomiska konsultrapporten är:
  * Kalkylränta 6 %.
  * Inflation 2 % per år. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar vilka förväntas bli realiserade i framtida 
perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 
tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade.
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Not 3 Nettoomsättning per verksamhetsgren

2016 2015

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Elhandel 196 735 186 371
Elproduktion 149 580 114 538
Värme 439 257 402 015
Kommunal renhållningsskyldighet 79 188 71 215
Övrig renhållningsverksamhet 18 831 15 534

Nettoomsättning exkl. punktskatter 883 591 789 673

Punktskatter 131 783 127 553

Nettoomsättning 1 015 374 917 226

Operationell leasing
Företaget hyr ut vissa verksamhetslokaler enligt avtal om operationell leasing. Intäktsförda leasingavgifter 
under året uppgår till 654 tkr (654 tkr). Företaget hyr även ut container och flak inom renhållnings- 
verksamheten. Omfattningen uppgår inte till några väsentliga belopp. Framtida leaseavgifter anges inte då de 
inte anses väsentliga.

Not 4 Övriga rörelseintäkter

2016 2015

Ersättning för administrativa tjänster 6 557 7 252
Övriga rörelseintäkter 8 452 3 472

Summa 15 009 10 724

Not 5 Råvaror och andra direkta kostnader

Bolaget hade per 2016-12-31 prissäkringar av energi för åren 2017 - 2021. Skillnaden mellan priset vid 
anskaffningstidpunkten och marknadspriset på balansdagen har inte påverkat resultatet för 2016. Det 
positiva värdet per balansdagen var 18 928 tkr. Föregående år var värdet negativt och uppgick till 30 938 
tkr.

Not 6 Operationella leasingavtal

Företaget leasar vissa verksamhetslokaler, lagerplats för rundved, en del maskiner och fordon, 
kommunikationsnät samt viss kontorsutrustning enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda 
leasingavgifter under året uppgår till 8 895 tkr (8 552 tkr). Framtida leaseavgifter anges inte då de inte anses 
väsentliga.



46

Karlstads Energi AB
556071-6085

30(41) 

Not 7 Ersättning till revisorerna

2016 2015

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget 125 85
Andra uppdrag 226 37

Summa 351 122

Lekmannarevision 27 42

Totala ersättningar till revisorer 378 164

Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016 2015

Medelantalet anställda
Kvinnor 30 31
Män 123 126

Totalt 153 157

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 572 1 456
Löner och ersättningar till övriga anställda 66 889 66 282

Summa löner och andra ersättningar 68 461 67 738

Sociala avgifter enligt lag och avtal 23 261 22 432
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 424 442
Pensionskostnader för övriga anställda 6 167 6 500

Summa sociala kostnader 29 852 29 374

Totalt 98 313 97 112
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2016 2015

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 3 3
Män 6 6

Totalt 9 9

Antal andra ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1
Män 5 5

Totalt 6 6

Not 9 Eventualtillgångar

Karlstads Energi AB har i försäkringsavtal om tryggande av förmånsbestämd pension med KPA 
Pensionsförsäkring avtalat om överskottsfond. Överskottet beräknas enligt de försäkringstekniska riktlinjer 
som vid varje tillfälle gäller för KPA Pensionsförsäkring. Värdet i överskottsfonden beräknas som den 
positiva skillnaden mellan å ena sidan försäkringarnas pensionskapital och å andra sidan kapitalvärdet av 
garanterande åtaganden, gjorda indexeringar och det solvenskapital som KPA Pensionsförsäkring behöver. 
Överskottet får användas för att finansiera kostnaderna för indexeringar av pensionsförmånerna samt för 
betalning av andra premier för försäkrade förmåner i KPA Pensionsförsäkring.

Överskottsfondens ingående värde var 1 535 tkr. Överskottsfondens utveckling var positiv under året och 
värdet ökade med 802 tkr, varav 766 tkr använts för att finansiera indexeringskostnad. Överskottsfondens 
utgående värde per 2016-12-31 var 1 571 tkr.

Not 10 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

2016 2015

Dataprogram -2 130 -2 271
Ledningsrätter -21 -19
Byggnader och mark -11 266 -12 670
Maskiner och andra tekniska anläggningar -107 553 -114 769
Inventarier, verktyg och installationer -1 719 -2 293

Summa -122 689 -132 022
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Not 11 Rörelseresultat per verksamhetsgren

2016 2015

Rörelseresultatet fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

Elhandel 7 071 11 117
Elproduktion 3 099 3 422
Värme 91 686 53 425
Kommunal renhållningsverksamhet 155 -6 497
Övrig renhållningsverksamhet 4 131 4 091

Summa 106 142 65 558

Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag

2016 2015

Nedskrivningar - -27 068
Skuld aktieägartillskott p g a kapitaltäckningsgaranti - 12 000
Avsättning aktieägartillskott - 13 600

Summa 0 -1 468

Nedskrivningen 2015 avser under 2015 lämnat aktieägartillskott till Vindpark Vänern Kraft AB.

Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2016 2015

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 420 460

Summa 420 460

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter

2016 2015

Räntekostnader, Karlstads kommun -11 337 -20 178
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -921 -891

Summa -12 258 -21 069
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Not 15 Bokslutsdispositioner

2016 2015

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt 
plan -79 230 -67 255
Erhållna koncernbidrag - 35 358
Lämnade koncernbidrag -14 035 -

Summa -93 265 -31 897

Not 16 Skatt på årets resultat

2016 2015

Aktuell skatt 4 466 -
Uppskjuten skatt -244 -2 921

Skatt på årets resultat 4 222 -2 921

Redovisat resultat före skatt 1 039 11 584

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -228 -2 548
Resultat från andelar i koncernföretag - -323
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -66 -108
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter 50 58
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 4 466 -

Redovisad skattekostnad 4 222 -2 921

Not 17 Dataprogram

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 085 1 767
Inköp 141 711
Omklassificeringar 170 11 607

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 396 14 085

Ingående avskrivningar -8 247 -380
Årets avskrivningar -2 130 -2 271
Omklassificeringar - -5 596

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 377 -8 247

Utgående restvärde enligt plan 4 019 5 838
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Not 18 Ledningsrätter

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 385 375
Inköp 60 10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 445 385

Ingående avskrivningar -38 -19
Årets avskrivningar -21 -19

Utgående ackumulerade avskrivningar -59 -38

Utgående restvärde enligt plan 386 347

Not 19 Tomträtt

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 031 1 031

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 031 1 031

Ingående avskrivningar -1 031 -1 031

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 031 -1 031

Utgående restvärde enligt plan 0 0

Not 20 Byggnader och mark

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 313 773 229 999
-Inköp 246 567
-Omklassificeringar 189 83 207

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 314 208 313 773

Ingående avskrivningar -139 479 -126 809
-Årets avskrivningar -11 266 -12 670

Utgående ackumulerade avskrivningar -150 745 -139 479
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2016-12-31 2015-12-31

Ingående nedskrivningar -1 336 -1 336

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 336 -1 336

Utgående restvärde enligt plan 162 127 172 958

Not 21 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 616 424 2 326 102
-Inköp 11 368 70 126
-Försäljningar och utrangeringar -932 -10 177
-Omklassificeringar 5 976 230 373

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 632 836 2 616 424

Ingående avskrivningar -1 051 993 -946 807
-Försäljningar och utrangeringar 732 9 583
-Avskrivningar -107 553 -114 769

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 158 814 -1 051 993

Utgående restvärde enligt plan 1 474 022 1 564 431

Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 16 273 tkr (16 273 tkr).

Not 22 Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 34 597 45 712
-Inköp 906 185
-Försäljningar och utrangeringar -129 -
-Omklassificeringar - -11 300

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 374 34 597

Ingående avskrivningar -30 719 -34 022
-Försäljningar och utrangeringar 112 -
-Avskrivningar -1 719 -2 293
-Omklassificeringar - 5 596

Utgående ackumulerade avskrivningar -32 326 -30 719

Utgående restvärde enligt plan 3 048 3 878
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Not 23 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2016-12-31 2015-12-31

Ingående nedlagda kostnader 12 018 316 295
Under året nedlagda kostnader 26 274 9 683
Försäljningar och utrangeringar -674 -72
Under året genomförda omfördelningar -6 335 -313 888

Utgående nedlagda kostnader 31 283 12 018

Avser investeringar i anläggningstillgångar och som vid årsskiftet inte var avslutade. Det upparbetade värdet 
består av direkta utgifter och värdet av nedlagd tid. I timpris ingår skälig del indirekta utgifter.

Not 24 Andelar i koncernföretag

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 102 840 70 840
Aktieägartillskott - 32 000

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 102 840 102 840

Ingående nedskrivningar -97 908 -70 840
Årets nedskrivningar - -27 068

Utgående ackumulerade nedskrivningar -97 908 -97 908

Utgående restvärde enligt plan 4 932 4 932

Dotterföretag Org nr Säte
Antal
aktier

Rösträtts-
andel %

Kapital-
andel %

Bokfört
värde

16-12-31

Bokfört
värde

15-12-31

Vindpark Vänern Kraft AB 556721-4613 Karlstad 2 000 40 40 4 932 4 932

Summa 40 40 4 932 4 932
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Not 25 Uppskjuten skatt

2016-12-31 2015-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skuld fordran skillnad skuld fordran

Byggnader och mark 18 414 - 4 051 18 747 - 4 124
Elcertifikat -1 160 255 - -176 38 -
Utsläppsrätter -1 463 322 - -2 036 448 -
Övrigt 156 - 34 522 - 115

Delsumma 15 947 577 4 085 17 057 486 4 239
Kvittning - -577 -577 - -486 -486

Summa 15 947 0 3 508 17 057 0 3 753

Not 26 Kundfordringar

I beloppet ingår kundfordringar övertagna från Karlstads El- och Stadsnät AB med 22 837 tkr (14 402 tkr). 
Anledningen till att kundfordringarna övertagits är samfakturering.

Not 27 Övriga fordringar

2016-12-31 2015-12-31

Elcertifikat 33 321 23 485
Utsläppsrätter 2 626 3 315
Övriga poster 10 143 4 931

Summa 46 090 31 731

Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Elavgifter 23 336 20 853
Fjärrvärmeavgifter 48 389 42 936
Skatt på energi 479 6 734
Övriga poster 26 347 24 647

Summa 98 551 95 170
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Not 29 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 30 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 30 Obeskattade reserver

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 1 030 835 951 605

Summa 1 030 835 951 605

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 31 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Som säkerhet för pensionsförpliktelsen har Karlstads kommun tecknat borgen.

Not 32 Övriga avsättningar

Aktieägartillskott Deponikostnader Totalt

Ingående redovisat värde 2015 13 600 24 982 38 582
Tillkommande avsättningar - 1 769 1 769
Återförda belopp -13 600 - -13 600

Summa 2015-12-31 0 26 751 26 751

Ingående redovisat värde 2016 - 26 751 26 751
Tillkommande avsättningar - 1 973 1 973

Summa 2016-12-31 0 28 724 28 724

Avsättning för deponikostnader avser bolagets avsättning för sluttäcknings- efterbehandlings- och 
lakvattenkostnader m m för Djupdalens deponi perioden 1 april 2004 - 31 december 2016. Bolagets 
åtagande avseende sluttäckning av deponin bruttoredovisas, vilket innebär att den fordran som bolaget har 
på förra verksamhetsutövaren Karlstads kommun tagits upp under balansposten Andra långfristiga 
fordringar 13 057 tkr (12 318 tkr). Kommunen ska stå för de sluttäckningskostnader som avser deponerade 
volymer fram till 1 april 2004. 

Not 33 Checkräkningskredit

2016-12-31 2015-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 050 000 1 200 000

Karlstads Energi ingår i Karlstads kommuns koncernkontosystem. Enligt finanspolicyn omprövas 
checkkreditens ram varje år.
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Not 34 Övriga kortfristiga skulder

2016-12-31 2015-12-31

Skuld för elanvändning elcertifikat (kvotplikt) 18 847 12 851
Övriga poster 22 243 21 182

Summa 41 090 34 033

Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Upplupna personalkostnader 11 469 11 238
Inköpt kraft 9 846 12 106
Skatt på bränsle, avfall m m 2 487 2 078
Bränsleinköp 2 401 6 275
Övriga poster 9 567 6 304

Summa 35 770 38 001

Not 36 Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterföretag till Karlstads Stadshus AB, org. nr. 556153-1657 med säte i Karlstad. 
Karlstads Stadshus AB är helägt av Karlstads kommun. Moderbolaget upprättar koncernredovisning. 

Av totala försäljningsintäkter respektive inköpskostnader, mätt i kronor, avser 6 % (6 %) respektive 
2 % (2 %) andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 37 Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet

2016 2015

Avsättningar till pensioner 162 -
Avsättning sluttäckning deponi 368 270
Realisationsresultat på immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 892 158
Övrigt 96 4

Summa justeringar 1 518 432
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Not 38 Eventualförpliktelser

Avser lämnad kapitaltäckningsgaranti uppgående till maximalt 12 000 tkr till förmån för Vindpark Vänern 
Kraft AB.

Not 39 Förslag till disposition av resultatet

2016 2015

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 25 488 865 16 826 114
Årets vinst 5 261 041 8 662 751

                                                                             Kronor 30 749 906 25 488 865

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 30 749 906 25 499 865

                                                                             Kronor 30 749 906 25 499 865
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