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KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Inledning
Den första juli tillträdde jag som VD på Österlens Kraft AB och därmed även 

dess dotterbolag Österlens Kraft Försäljnings AB. Jag har tidigare lärt känna 

verksamheten under ett par år som inhyrd verksamhetsansvarig för fjärrvärme. 

Närmast kommer jag från Ystad Energi där jag var fjärrvärmechef. Det mesta 

av mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt energibranschen, främst fjärrvärme, 

men jag hyser även ett mycket gediget intresse för energifrågor överhuvud-

taget. Då jag fick frågan om jag kunde tänka mig att kandidera till VD-posten 

behövde jag inte fundera länge. Förutvarande VD Åke Sandberg lämnade efter 

sig ett välskött företag då han valde att utlösa sitt pensionsavtal vid fyllda 61 år. 

Företaget har kunnig, lojal personal och rutinerna är väl dokumenterade i ett 

verksamhetssystem som har lett till certifiering i både miljö och kvalitet enligt 

ISO-normerna. Att arbeta i ett medlemsägt företag känns väldigt positivt efter-

som allt överskott stannar inom företaget och kommer tillbaka till kunderna 

som förbättrad service och till medlemmarna på så sätt att andelarnas värde 

utvecklas positivt.

Verksamheterna under året har gått som förväntat mycket bra. Tyvärr har 

vi fått vårt resultat reducerat av en del kostnadsposter som dock är av en-

gångskaraktär. Det har varit kostnader för pensionsavgångar, en konkurs och i 

dotterbolaget en avstämningsproblematik. Totalt har dessa jämförelsestörande 

poster uppgått till ungefär sju miljoner kronor. Det är mot denna bakgrund vi 

får bedöma årets resultat.

Personal
VD Åke Sandberg utlöste sålunda sitt pensionsavtal i somras och gjorde sin 

sista arbetsdag den 30:e juni. Avtalet, som tecknats för flera år sedan, har varit 

känt till sin existens men först nu till sitt värde. Följaktligen har inga reservatio-

ner gjorts under åren tillbaka, utan hela kostnaden har belastat årets resultat. 

Två andra äldre medarbetare har valt att avgå med pension något eller några 

år i förtid. Det är Göran E Persson och Kenneth Olsson, båda elmontörer, 

som slutade vid senaste årsskiftet . Redan i början av året anställdes två yngre 

montörer, Henric Malmberg och Joakim Johansson, som ersättare. De har som 

parallellt anställda och dessförinnan som inhyrda under ett och ett halvt år 

kunnat ta del av de kunskaper som Göran och Kenneth byggt upp under sina 

många år i företaget. 

Totalt har dessa förtida pensionsavgångar påverkat resultatet som engångskost-

nad med 4 300 Tkr inklusive den särskilda löneskatt som utgår på pensions-

kostnader.

Alva Lagerstedt som arbetade i kundtjänsten fyllde 65 år under våren och valde 

att gå i pension. Förre elnätschefen Arne Jönsson har officiellt också gått i pen-

sion vid årsskiftet, men är tillgänglig för oss som konsult.
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Elmontören Johnny Wallgren 
och en praktikant.

VERKSAMHETERNA 

ÖSTERLENS KRAFT AB

Elnät
Överföringen av elenergi har minskat med 2,2 GWh jämfört med föregående 

år. 2009 överförde vi 136,6 GWh mot 138,8 GWh 2008. Förändringen är 

främst konjunkturrelaterad. En av de större kunderna gick i konkurs under året, 

vilket dels orsakade en kundförlust med ca 300 Tkr, dels ledde till minskade 

intäkter för överföring då produktionen minskade i nämnda företag.

Installationen av nya elmätare för mätvärdesinsamling har under året fullbor-

dats. Samtliga mätare fjärravläses numera och debitering av förbrukning sker 

på faktiska värden.

Under året har förbindelserna med 10 och 20 kilovolt på sträckan Vitaby-Rav-

lunda samt 10 kilovolt på sträckan Bästekille-Åkarp markförlagts. Investering-

en ger bättre leveranssäkerhet och kräver mindre underhåll. Då vår personal 

främst använts till arbeten som lagts på avskrivningsplan och inte så mycket till 

arbeten som kostnadsförts direkt, visar verksamheten ett gott resultat. Detta 

resultat stannar inom företaget och används kommande år till åtgärder som 

kommer kunderna tillgodo.

Fjärrvärme
Tillgängligheten såväl i fjärrvärmenätet som i produktionen har varit hög. Under 

året har en pelletspanna leasats av Ystad Energi. Denna minskar behovet av fos-

sila bränslen, men dessvärre kom den i drift först i mars månad på grund av lång 

handläggningstid hos tillståndsmyndigheten.

Vid upphandlingen av bränslen för driftsäsongen 2009-2010 visade det sig att 

priserna på biobränsle har ökat med 25 %. Denna prisökning kunde vi inte föra 

över till fjärrvärmekunderna förrän 2010 utan har påverkat resultatet i sin hel-

het. 2009 var kallare än de senaste åren vilket avspeglade sig i att leveranserna 

ökade till 47,2 GWh (44,1 GWh). Dessvärre har den största delen av ökningen 

behövt tillgodoses med fossila bränslen eftersom kapaciteten i biobränslepan-

norna i dagsläget inte räcker till. Detta medförde att andelen biobränslebaserad 

produktion minskade till 85 % (91 %) vilket har minskat lönsamheten, eftersom 

de fossila bränslena är betydligt dyrare.

En konkurs hos en av de större kunderna medförde en kundförlust på 393 

Tkr.

Värmeverkschefstjänsten är vakant. Funktionen upprätthålls av VD.

Bredband/kommunikation/IT/Kabel-TV
Både analoga och digitala TV-signaler finns tillgängliga i koaxial/fibernätet.

Snabbare bredbandskommunikation har under året gjorts tillgänglig för våra 

kunder och intresset för våra tjänster är stort. Utbyggnad av fibernätet utförs 

kontinuerligt. Under året har bland annat Parkskolan anslutits till fibernätet.
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VD, Göran Andersson

Försäljningschef 
Lars Hörbo

ÖSTERLENS KRAFT FÖRSÄLJNINGS AB

Elhandel

Bolaget har under året sålt 99,1 GWh mot 102,4 GWh 2008 till egna kunder. 

Total avstämning av inköpta volymer mot sålda dito har nu för första gången 

varit möjlig i det att alla elmätare nu fjärravläses. Avstämningen har visat att den 

beräkning av upplupna intäkter som använts har varit allt för väl tilltagen. Vidare 

upptäcktes att förhållandet mellan inköp av el till spotpris och till tillsvidarepris 

har varit felaktig på så sätt att för stor andel tillsvidarevolym har rapporterats. 

Detta har haft till följd att inköp har skett till för högt pris i förhållande till faktu-

rerat pris för vissa volymer. Under perioden 2006-2009 har en diskrepans om 

3 000 Tkr kunnat konstateras vilket i sin helhet har kostnadsförts 2009.

FRAMTIDA UTVECKLING.

Vi forsätter vårt arbete på elnätet med kablifiering, närmast står sträckan Vitaby 

– Hjälmaröd  – Kivik på tur.

Styrelsen har fattat beslut om att bygga en ny fastbränslepanna på 6 MW. In-

vesteringen som beräknas uppgå till 35 000 Tkr kommer att minska behovet 

av fossila bränslen och ger därmed en ökad lönsamhet, samtidigt som miljön 

förbättras.

Under våren kommer vi att installera krypteringsutrustning för digital TV och 

kan då erbjuda hela vårt utbud digitalt. 

För att få snabbare bredbandsuppkopplingar kommer vi att fortsätta bygga ut 

vårt optokabelnät och att successivt byta de gamla koaxialkablarna.

Eftersom avtalet med nuvarande partner Fyrstads Kraft AB, numera fusionerat 

med Bixia, går ut vid nästa årsskifte, har upphandling av elhandelspartner inletts 

och kommer att slutföras under första halvåret 2010. Gemensamt för de nya 

anbuden är att den framtida lönsamheten för bolaget förbättras.

SLUTORD
Jag ser på goda grunder fram emot ett utmanande år, fullt med nya möjligheter 

till bättre service, bättre lönsamhet och med detta ännu större trygghet för 

våra medlemmar och andra kunder.

Simrishamn den 17 mars 2010

Göran Andersson. Koncernchef



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Österlens Kraft Ek för får härmed avge årsredovisning för räken-

skapsåret 2009. Beloppen redovisas i tusentals kronor där inget annat anges.

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt 

eller genom hel- eller delägda företag anskaffa, överföra och försälja energi 

samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Föreningen har ingen verksam-

het utan all verksamhet bedrivs av dotterbolagen.

STYRELSE
Ledamöter    Suppleanter

Nils Olof Björk Ordf   Elisabeth Kjellsson  

Sverker Andersson v.ordf.   Markus Jonasson

Bengt Åkesson     Bitte Müller Hansen

Knut Jeppsson

Jörgen Andersson      

Mandattiden utgår vid årets ordinarie föreningsstämma för Sverker Andersson, 

Knut Jeppsson, Elisabeth Kjellsson och Markus Jonasson. Styrelsen i föreningen 

har sammanträtt åtta gånger sedan förra föreningsstämman.

FÖRENINGEN
Antalet medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets början 662 st och vid årets slut 661 st. 

Koncernen

Föreningen är moderbolag i en koncern. Dotterbolaget, Österlens Kraft AB 

(556406-3054), utgör moderbolag i en underkoncern bestående av Österlens 

Kraft Försäljnings AB (556301-9487).

MILJÖPÅVERKAN
Bolaget bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Den till-

ståndspliktiga verksamheten består av produktion av värme med biobränsle,  

gasol och olja. Miljöpåverkan avser främst utsläpp till luft.

Flerårsöversikt

        2009       2008      2007        2006        2005

Avkastning på eget kap. (%)      Neg            6           24           10           16

Soliditet           23          24           17           13           12

 

 

Förslag till vinstdisposition.

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst                    10 841 008
årets förlust             -24 312
                     10 816 696
behandlas så att i ny räkning överföres                 10 816 696

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-
och balansräkning med tilläggsupplysningar. 7

IT-teknikern Per-Åke 
Mårtensson gör en 
fibersvetsning på plats i 
vår specialutrustade bil.

Vi utför antenn och 
parabolreparationer.





Koncernresultaträkning 

                       090101          080101
         Not                                     -091231                 -081231 
 
      
Rörelsens intäkter mm    
Nettoomsättning              1                                  128 945             135 387 
Aktiverat arbete för egen räkning                                                        594                        333 
Övriga rörelseintäkter                                                                      383       183 

                                        129 922                  135 903

Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter                  -91 616          -96 111
Övriga externa kostnader             2          -10 058            -8 910
Personalkostnader                                                    3,4,5                         -15 771          -10 465
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar             -13 216          -13 495
Övriga rörelsekostnader                       0                    -1 055 

                          -130 661                -130 036

Rörelseresultat              6              -739             5 867

Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                 104                        318 
Räntekostnader och liknande resultatposter             -1 863            -4 069

                                - 1 759                     -3 751

Resultat efter finansiella poster             -2 498                      2 116

Skatt på årets resultat              7                            389             1 482 

Årets resultat               -2 109             3 598

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2009
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Koncernbalansräkning
      Not           091231          081231 
 
 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för datorprogram       8                  37                       76 

    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark         9              6 525            6 698
Maskiner och andra tekniska anläggningar     10            95 883         100 197 
Inventarier, verktyg och installationer      11              6 458             5 954
Pågående nyanläggningar och förskott avseende    
materiella anläggningstillgångar                               12                 616               148 

                 109 482         112 997

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav     13                    1                   1 
Summa anläggningstillgångar             109 520         113 074

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter                  2 324            2 188 

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar                 10 048          15 724 
Skattefordringar         425                  0
Övriga fordringar                                  656               739
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              14 465           16 145 

                               25 594           32 608

Kassa och bank                   7 959             4 944 

    
Summa omsättningstillgångar               35 877           39 740  

SUMMA TILLGÅNGAR                     145 397         152 814

 

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2009
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                                                                                 Not                                   091231             081231 
                                                                                  
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     14    
Inbetalda insatser                                       212                    214 
Bundna reserver                       2 039              2 039 
                                      2 251              2 253
    
Fria reserver                     33 976            30 378
Årets resultat                      -2 109              3 598
                      31 867            33 976
   
Summa eget kapital                    34 118            36 229

Avsättningar    

Avsättningar för skatter                    17 186            17 599 

    
Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut                    45 210            46 660

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit     15                17 943            15 496 
Skulder till kreditinstitut                                   1 450              1 450 
Förskott från kunder                         858              1 039
Leverantörsskulder                     16 405            17 604 
Skatteskulder                             0                     176 
Övriga skulder                       5 246              6 240 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                    6 981            10 321 
          
         48 883               52 326 
        
                        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER               145 397          152 814
            

Ställda säkerheter   

För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar                 3 220              3 220 
Företagsinteckningar                   114 000          114 000
Andelar i koncernföretag       25 085               27 169  
        
                    142 305          144 389
Ansvarsförbindelser                                                                              Inga                Inga
 

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2009
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Kassaflödesanalys för koncernen            
               090101          080101 
                                                                Not                     091231                   081231
    

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster                                   -2 498                     2 115
Justeringar för poster som inte ingår i   
kassaflödet, m.m                                                                  16        13 156           14 444
Betald skatt                                                                                 -624                -47
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital                                                  10 034           16 512

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbeten              -136               823
Förändring av kortfristiga fordringar              7 387             6 303
Förändring av kortfristiga skulder                                                   -5 715            -5 750
Kassaflöde från den löpande verksamheten                                     11 570           17 888 
 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar            -9 775            -9 447
Försålda materiella anläggningstillgångar                225               160
Kassaflöde från investeringsverksamheten                         -9 550           -9 287

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga skulder             -1 450          -21 300
Förändring av checkräkningskredit              2 447           13 652
Förändring av insatskapital                    -2                   5 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                995            -7 643

Årets kassaflöde                                         3 015                958
 
Likvida medel vid årets början              4 944             3 986
Likvida medel vid årets slut                                         7 959             4 944

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2009
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Tilläggsupplysningar för koncernen

Redovisnings- och värderingsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning 

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I 
koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet. 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 

Leasingavtal 

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella 
leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalt.

Intäkter
Försäljningen redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto 
efter moms och rabatter.

Inkomstskatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avse-
ende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultat-
räkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 

som medför in- och utbetalningar.

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2009
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Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt av datorprogram     5 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader       20-50 år
Markanläggningar       20 år
Fjärrvärmenät       20-30 år
Värmeverksanläggning      20-30 år
Mottagnings- och fördelningsstationer     20-30 år
Elnätsanläggningar       20-30 år
Elmätare        10 år
Fordon        5 år
Datorer med kringutrustning      3 år
Övriga inventarier       5-10 år
         

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2009
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Noter

1 Omsättning per verksamhetsgren                                           2009              2008

Elhandel                                      54 323           62 518
Elnät                         39 477           37 950
Fjärrvärme            27 808           27 593
KabelTV och Bredband                                                                            5 366             4 937 
Övrigt               1 971             2 389 
             128 945         135 387
    
2 Arvode och kostnadsersättning             2009                          2008

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. 

Revisionsuppdrag ÖPwC                111                133
Övriga uppdrag ÖPwC                 18                  18
                 208                166

3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden för varje grupp            2009                          2008

Samtliga anställda                                                                 8,72%                        10,4%
Andel långtidssjukfrånvaro                                                     92,01%                       86,15%

4 Anställda och personalkostnader             2009                          2008

Medelantalet anställda
Kvinnor                  3,0      3,9                         
Män                15,5                           14,9
                18,5  18,8

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till VD              869                677
Löner och andra ersättningar till övriga anställda                       6 979                        6 397
Pensionskostnader till VD            3 939                201
Pensionskostnader till övriga anställda           1 365                388
Övriga sociala kostnader                         2 148             2 315
                         15 300                         9 978

Avgående VD Åke Sandberg har ett avtal som medger möjligheter till pensionsavgång 2009 med 75% av lönen 
under fyra år. Åke Sandberg avgick vid utgången av juni 2009. En pensionsförsäkring för detta ändamål har köpts 
under 2009. Nuvarande VD har inte denna typ av avtal utan pensionsutfästelsen regleras i löpande premier. Med 
utgången vid 2009 har ytterligare två medarbetare valt att gå i pension före 65 års ålder. Även i dessa fall har 
pensionsförsäkring inköpts. Total extra kostnader för dessa förtida pensionsavgångar är 4 343 Tkr inkl särskild 
löneskatt på pensioner.  Utöver lön har bolagets båda VD haft bilförmåner om tillsammans 70 392 kr.

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2009
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5 Könsfördelning i företagsledningen                       2009                       2008

Styrelseledamöter                                             
Män                                                                   5                               5
Kvinnor                                                                         0                              0

Verkställande direktörer och övriga bef.havare
Män                                                                              1                              1
Kvinnor                                                                                                            0                              0
    
6 Rörelseresultat per verksamhetsgren                                      2009              2008

Elhandel               -2 461             1 225 
Elnät                6 217             3 218
Fjärrvärme                  465             2 372
Kabel-TV och Bredband                 836                950 
Entreprenader och övrigt                             118                381
Poster av engångskaraktär som pensionsavgångar          -3 622                             0
Koncernmässiga justeringar             -2 292            -2 279            
                  -739             5 867

7 Skatt på årets resultat                          2009             2008

Aktuell skatt för året                -24                          -583
Skatt hänförlig till tidigare år                   0                          -111
Uppskjuten skatt                 413             2 176
                  389                       1 482

8 Balanserade utgifter för datorprogram                                091231          081231

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde              1 286            1 286
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden            1 286            1 286

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan                        -1 210           -1 027
Årets avskrivningar enligt plan                -39              -183
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan          -1 249           -1 210
Utgående planenligt restvärde                 37                           76

9 Byggnader och mark                       091231          081231

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde                        12 633           11 774
Inköp                  397               859
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                      13 030           12 633

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar             -5 935           -5 380
Årets avskrivningar                -570              -555
Utgående ackumulerade avskrivningar           -6 505           -5 935

Utgående planenligt restvärde             6 525            6 698

Taxeringsvärden byggnader              1 318            1 318
Taxeringsvärden mark                 631               494
                1 949            1 812
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10 Maskiner och andra tekniska anläggningar                091231          081231

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde                  222 718         222 360
Inköp                                                                                                                7 370             7 152
Försäljningar/utrangeringar                            0               -794
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                236 088         228 718

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan                 -131 638        -120 530 
Försäljningar/utrangeringar                             0                348
Årets avskrivningar enligt plan                  -11 456          -11 456
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan              -143 094        -131 638

Ackumulerade uppskrivningar netto
Ingående uppskrivningar                      8 080             8 905
Försäljningar/utrangeringar                             0               -597
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp                      -228              -228
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto                    7 852             8 080

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar                      -4 963           -4 963
Utgående ackumulerade nedskrivningar                    -4 963           -4 963

Utgående planenligt restvärde                    95 883         100 197

11 Inventarier, verktyg och installationer                    091231          081231

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde                      9 836             8 724
Inköp                        1 540             1 210
Försäljningar/utrangeringar                        -140                -98
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                  11 236            9 836

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan                    -3 883           -2 853
Försäljningar/utrangeringar              28                 44
Årets avskrivningar enligt plan                       -923           -1 073
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan                                           -4 778           -3 882

Utgående planenligt restvärde                                                                        6 458            5 954
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12 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningar        091231                        081231

Ingående nedlagda kostnader            148       0
Under året nedlagda kostnader            468                             148
Avser i sin helhet projektering av ny fastbränslepanna                                   616                             148

13 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
och fordringar        091231           081231

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde               11                   11
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden             11                               11    

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar             -10                 -10
Utgående ackumulerade nedskrivningar           -10                 -10 
Utgående bokfört värde                             1                    1

14 Förändring av eget kapital    Inbetalda      Bundna      Balanserat   Utgående   Summa eget
     insatser      reserver      resultat resultat         kapital

Belopp vid årets ingång                                   214         2 039          30 378        3 598            36 229
Minskning av insatskapital                         -2                                               -2
Disposition av före-
gående års resultat                                               3 598        -3 598          
Årets resultat           -2 109            -2 109

Belopp vid årets utgång                                   212          2 039         33 976       - 2 109           34 118

15 Checkräkningskredit                                                             091231                        081231

Beviljad kredit                     20 000                         20 000
Utnyttjad kredit                      17 943                          15 496

16 Justering för poster som 

inte ingår i kassaflödet                          2009                            2008

Avskrivningar                      13 216                         13 495
Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar         -113                              -27
Utrangeringar                              0                          1 044
Förändring av räntefordringar                           51                              -51 
Förändring av ränteskulder                2                 -17
                                   13 156                         14 444
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Resultaträkning för moderföretaget
                                                                 2009-01-01                  2008-01-01
                                                      Not          -2009-12-31                 -2008-12-31 
 
                                   0                                 0

Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader      1           -24                       -12 
                 -24                -12

Rörelseresultat                -24                      -12

Resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag     2              0                594 
Resultat efter finansiella poster              -24                582

Årets resultat                -24                582
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Balansräkning för moderföretaget 
     
                Not                             2009-12-31                     2008-12-31 
 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag                3,4                             4 034                         4 034 
Fordringar hos koncernföretag                 10 773                       10 773 

Summa anläggningstillgångar                 14 807                       14 807   

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag                         5                            304 

Kassa och bank                           7                              12 

    
Summa omsättningstillgångar                                12                            316

Summa tillgångar                  14 819                        15 123

Eget kapital och skulder   

Eget kapital       5   

Bundet eget kapital    
Inbetalda insatser och emissionsinsatser                    212                           214 
Reservfond                    2 039                         2 039 
                     2 251                         2 253

Fritt eget kapital    
Balanserat resultat                  10 841                        10 259 
Årets resultat                       -24                            582 
                   10 817                        10 841

Summa eget kapital                 13 068                        13 094

Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag                   1 751                         2 029 

              
Summa eget kapital och skulder                14 819           15 123

Ställda säkerheter                             

För övriga koncernföretag
Andelar i koncernföretag                   4 034             4 034

Ansvarsförbindelser                      Inga   Inga
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Tilläggsupplysningar för moderföretaget

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter

Anställda och personalkostnader

Föreningen har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats.

1 Arvode och kostnadsersättningar                           2009              2008

Revisionsuppdrag           6                   0 
      

2 Resultat från andelar i koncernföretag

Utdelningar                             0                594

3 Andelar i koncernföretag                             2009-12-31    2008-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde                4 034             4 034 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                                    4 034             4 034

Utgående bokfört värde                                       4 034              4 034

4 Specifikation andelar i koncernföretag

      Kapital-       Rösträtts-       Antal        Bokfört      Marknads-
                                                          andel         andel          andelar    värde          värde

Österlens Kraft  AB       100%             100%   200          4 034                  0
                                                                            4 034                  0

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

    Org.nr    Säte            Eget kapital         Resultat

Österlens Kraft  AB     556406-3054       Simrishamn                   33 230             1 391
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5 Förändring av eget kapital

    Inbetalda       Reservfond       Balanserat      Årets           Summa eget 
                  insatser                     resultat      resultat              kapital

Belopp vid årets ingång         214               2 039              10 259         582                13 094
Ökning av insatskapital           -2                                  -2 
Disposition av föregående års resultat:                                          582         -582
Årets resultat                      -24                     -24 
                                                                  
Belopp vid årets utgång         212                2 039              10 841         -24                13 068

Simrishamn den 22 mars 2010

Nils Olof Björk        Sverker Andersson   
    
 
 
 
Bengt Åkesson       Jörgen Andersson
 
 
 
   
Knut Jeppsson 
 

  
 
   

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 april 2010

Marie Nilsson
Auktoriserad revisor

Kjell Olsson       Bengt-Erik Larsson
Revisor        Revisor
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i 
Österlens Kraft Ekonomisk Förening
Org nr 738800-2706

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 
Österlens Kraft Ekonomisk Förening för år 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshan-
dlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisn-
ingsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat 
i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår 
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisn-
ingssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för 
koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Simrishamn den 14 april 2010
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marie Nilsson Kjell Olsson  Bengt-Erik Larsson
Auktoriserad revisor Revisor  Revisor
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