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Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning.



VERKSAMHETERNA
ÖSTERLENS KRAFT AB

Elnät
Förvaltningsrätten i Linköping meddelade i dom den 11/12 att vi 

och de andra elnätsföretag som överklagat Energimarknadsinspek-

tionens (EI) intäktsram har rätt. EI:s modell med en övergångslösning 

är enligt rätten inte förenlig med lagen. Inte helt förvånande har EI 

överklagat domen till Kammarrätten i Jönköping. Vad som sker häref-

ter vet vi för närvarande inte.  Vi vet att EI jobbar med förhandsreg-

leringen för 2016 - 2019 där vi kan förvänta oss vissa förändringar 

samtidigt som regeringen lagt en proposition om att den och/eller 

EI skall få ökade befogenheter att ändra reglerna.

Vår strategi sedan många år, att markförlägga vårt högspänningsnät, 

visar sig vara framgångsrik eftersom vi trots en del stormar under 

hösten har kunnat leverera el utan störningar.  EI har gjort en under-

sökning av tillgängligheten i samtliga landets elnät och där visar det 

sig att vårt elnät är bättre än omkringliggande.  För egen del anser jag 

att markförläggningen även ger en bättre visuell bild av vårt vackra 

Österlen, vi slipper stolpar och ledningar i luften. 

Överföringen av elenergi har minskat med 6,2 GWh jämfört med 

föregående år. 2013 överförde vi 137,6 GWh mot 143,8 GWh 

2012. Förändringen är till största delen väderrelaterad.4

KONCERNCHEFEN 
HAR ORDET

Inledning
Verksamheten under året har kunnat bedrivas utan att några oför-

utsägbara resultatpåverkande händelser har inträffat. Detta medför 

att alla resultatenheter visar goda resultat och till och med i vissa fall 

överträffar vad som budgeterats.
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Fjärrvärme
Den nya biobränslepannan som togs i drift 2010 har fortfarande 

inte prestanda som är i enlighet med vår beställning. Leverantören 

har därför inte fått slutbetalning för leveransen.  Trots detta levererar 

pannan värme till fjärrvärmenätet med undantag av kortare stopp 

för justeringsåtgärder. 

Inledningen av 2013 var relativt kall medan avslutningen blev mycket 

mild. Detta medförde att 2013 totalt sett var något mildare än 2012. 

Värmeleveranserna minskade därmed med 1,1 GWh, från 47,6 

GWh 2012 till 46,5 GWh 2013. Samtidigt ökade andelen produk-

tion med förnyelsebara bränslen från nästan 98 % till 98,6 %.  Under 

året har ett antal nya kunder anslutits genom förtätning av det be-

fintliga fjärrvärmenätet.

Bredband/ Kabel-TV
Simrishamnsbostäder har valt annan leverantör till sina hyresgäster 

vad avser kabel TV och bredband. Detta medför att vi under våren 

och sommaren kommer att få ett minskat antal kunder inne i Simris-

hamns tätort där vi har vårt nät. 

I skrivande stund har vi fått reda på att Simrishamns kommun skrivit 

samarbetsavtal med annan leverantör om utbyggnad av bredband i 5

kommunen. Konsekvensen för oss med anledning av detta avtal kan 

dock inte överblickas för närvarande.

För övrigt ansluter vi allt fler privatägda fastigheter inne i Simrishamns 

tätort.  Vårt fibernät är redan omfattande och de delar som idag ut-

görs av kopparkabel ersätts efterhand. Efter utbyggnaden kommer vi 

att kunna leverera höghastighetsförbindelser i hela tätorten.

Personal
I februari skadades en montör vid ett linjeraseringsarbete. Montören 

fick ett slag över ena benet av en fjäderbelastad frånskiljare så att 

benet bröts på två ställen. Händelsen befanns vara en ren olycks-

händelse då gällande föreskrifter hade följts. Efter tre månader var 

montören dessbättre åter i tjänst.

Under året har en medarbetare avslutat sin anställning. Med anled-

ning av förändringarna i IT-verksamheten ovan är det för närvarande 

inte aktuellt med nyanställning. Företagsledningen bedömer att det i 

nuläget inte är aktuellt med ytterligare personalinskränkningar efter-

som omdisponeringar kan ske.



Simrishamn den 28 februari 2014

Göran Andersson. Koncernchef

Med detta som grund har vi möjliggjort stabila bredbandsuppkopp-

lingar och Kabel-TV-leveranser med god service och lovordad god 

support inte minst till Simrishamnsbostäders hyresgäster.

Mot denna bakgrund är det svårt att förstå att Simrishamns kom-

mun och dess helägda bolag Simrishamnsbostäder har handlat upp 

och ingått avtal inom de områden vi är verksamma utan att ha be-

rett oss möjlighet att deltaga. I stället har uppdragen gått till leveran-

törer utanför kommunen. 

Vi tycker naturligtvis att detta är tråkigt då vi ändå sysselsätter ett 

tjugotal helårsarbetare som beskattas i kommunen. 

Dessbättre har vi i gengäld ett allt större förtroende från privata 

näringsidkare. 
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ÖSTERLENS KRAFT FÖRSÄLJNINGS AB

Elhandel
Bolaget har under året sålt 88,7 GWh mot 86,2 GWh 2012 till egna 

kunder trots ett varmare år. Ökningen beror på ett tillskott av nya 

kunder.

Under året har vi förlängt vårt samarbetsavtal med Energi Försälj-

ning Sverige, EFS, eftersom samarbetet visat sig vara positivt då vi 

återigen haft ett gott resultat. I våra analyser mot konkurrenterna 

finner vi att våra ordinarie priser är mycket konkurrenskraftiga. 
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SLUTORD

Österlens Kraft är ett lokalt företag som ägs av sina kunder genom 

en ekonomisk förening.

 Vi verkar på en starkt reglerad marknad vad avser elnät. Osäker-

heten i framtida regleringar gör att vi inte ens under innevarande 

verksamhetsår vet om vi har en avkastning som myndigheterna anser 

vara rimlig. 

Vi verkar också på en konkurrensutsatt marknad vad gäller elhandel 

och bredband.  Till och med fjärrvärmen är idag konkurrensutsatt av 

värmepumpar under nu rådande låga elpriser. 

Vårt motto och överlevnadsstrategi är att tillsammans med låga pri-

ser hålla en mycket god och kundnära service. Att vi lyckats med 

detta bekräftas med att vi uppnår hela 85 % i NKI (Nöjd Kund In-

dex)! Branschen i övrigt ligger på 65%. 

Vi har hållit en mycket hög servicenivå till kommunen inte minst med 

gatljusskötsel, men även underlättat för kommunens handläggare och 

kommuninvånarna genom smidighet, korta beslutsvägar och därmed 

snabb handläggning. Vi har i stort sett på egen bekostnad sett till att 

det finns ett fibernät i hela Simrishamns tätort.  

Detta uppnås genom att vi varje dag kan handla till aktuella priser. 

Genom EFS onlinesystem, till vilket vi fick tillgång under året, kan vi 

dessutom nu skräddarsy produkterna efter kundernas önskemål. 

På så sätt får vi minimala offertrisker.  Detta, tillsammans med hög 

effektivitet och låga administrativa kostnader, gör att vi kan ha låga 

prispåslag. De flesta övriga risker som är förknippade med elför-

säljningen tas av EFS mot ersättning. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
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 verksamhet utan all verksamhet bedrivs av 

dotterbolagen.

Ägarförhållanden
Föreningen är moderbolag i en koncern. Dotterbolaget Österlens 

Kraft AB (556406-3054), utgör moderbolag i en underkoncern be-

stående av Österlens Kraft Försäljnings AB (556301-9487).

Medlemmar

Under året har två medlemmar begärt och beviljats utträde. Medlems-

registret har kontrollerats och vid årets slut befunnits innehålla 499 

behöriga medlemmar.

STYRELSE

Ledamöter   Suppleanter

Nils Olof Björk Ordf  Markus Jonasson

Sverker Andersson v.ordf.  Bengt Åkesson

Elisabeth Kjellsson   Bitte Müller Hansen

Knut Jeppsson

Jörgen Andersson 
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Mandattiden  utgår  vid  årets  ordinarie  föreningsstämma  för  Sver-

ker Andersson, Jörgen Andersson och Markus Jonasson.

Styrelsen i föreningen har sammanträtt sju gånger sedan förra för-

eningsstämman.

MILJÖPÅVERKAN
Koncernen bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljö-

balken. 

Den tillståndspliktiga verksamheten består av produktion av värme 

med biobränsle och olja. Miljöpåverkan avser främst utsläpp till luft. 7



VERKSAMHETERNA

FJÄRRVÄRME
Den nya biobränslepannan som togs i drift 2010 har fortfarande inte pre-
standa som är i enlighet med vår beställning. Leverantören har därför inte 
fått slutbetalning för leveransen. Trots detta levererar pannan värme till fjärr-
värmenätet.
Värmeleveranserna minskade väderrelaterat med 1,1 GWh, från 47,6 GWh 
2012 till 46,5 GWh 2013. Samtidigt ökade andelen produktion med förnyel-
sebara bränslen från nästan 98 % till 98,6 %.

ELNÄT
Överföringen av elenergi har minskat med 6,2 GWh jämfört med föregående 
år.  2013 överförde vi 137,6 GWh mot 143,8 GWh 2012. Förändringen är till 
största delen väderrelaterad.

BREDBAND/KABEL-TV
Utbyggnad av fibernätet har fortskridit under året. Simrishamnsbostäder har 
valt annan leverantör men allt fler privatägda fastigheter inne i Simrishamns 
tätort anslutes i gengäld.

ELHANDEL
Elhandeln bedrivs av Österlens Kraft Försäljnings AB i eget namn och med 
begränsat risktagande.
Bolaget har under året sålt 88,7 GWh mot 86,2 GWh 2012 till egna kunder 
trots ett varmare år.  Ökningen beror på ett tillskott av nya kunder.
Vi har under året samarbetat med Energi Försäljning Sverige AB. Samarbets-
avtalet med dem har förnyats att gälla till och med 2017.

Flerårsjämförelse 
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

                    2013           2012           2011          2010
Nettoomsättning tkr           124 838      127 754      129 146      146 144
Resultat efter finansiella 
poster tkr                            11 074         10 424         7 522          5 531
Balansomslutning tkr           155 921        163 256     162 788       173 408
Antal anställda st                        16                17              17               17
Soliditet %                                 41                34              27               22 
Avkastning på totalt kapital %        9                  8               7                  4
Avkastning på eget kapital %        17                19             17                15
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel              10 803 897
Årets resultat                   -83 724

     kronor          10 720 173

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs              10 720 173

     kronor           10 720 173

88



Koncernresultaträkning 

                       
          Not                                         2013                     2012 
 
      
Rörelsens intäkter m m    
Nettoomsättning              2                                  124 838             127 754 
Aktiverat arbete för egen räkning                                                        667                        623 
Övriga rörelseintäkter                                                                      211       122

Summa intäkter m m            125 716                  128 499

Rörelsens kostnader    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror               -78 508          -81 376 
Övriga externa kostnader             3            -8 464            -9 210 

Personalkostnader                                                    4                        -12 215          -12 123 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar                         -12 646          -12 396  
Övriga rörelsekostnader                   -529                       -118  
              
Summa rörelsens kostnader                                                                          -112 362                -115 223 
                                        
Rörelseresultat              5           13 354           13 276 

Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                  180                        129 
Räntekostnader och liknande resultatposter              -2 460            -2 981

Summa resultat från finansiella poster                              -2 280                   -2 852 

Resultat efter finansiella poster              11 074                  10 424

Skatt på årets resultat              6                         -2 406                679

Årets resultat                 8 668           11 103

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2013
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Koncernbalansräkning
      

      Not      2013-12-31    2012-12-31 
 
 TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark         7              6 126             6 548 
Maskiner och andra tekniska anläggningar       8          106 718         113 125 
Inventarier, verktyg och installationer        9              3 563             4 358 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende    
materiella anläggningstillgångar                               10                  43                 52 
                             
                116 450         124 083

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav     11                    1                   1
Andelar i intresseföretag       12                                 1 000             1 000
 
Summa anläggningstillgångar             117 451         125 084

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter                  2 834             2 326

Immateriella omsättningstillgångar                                  
Utsläppsrätter        13    395       -
 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar                 12 222           11 204 
Övriga fordringar                                      1                   - 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              14 162           16 770  
                              
                  26 385           27 974

Kassa och bank                   8 856             7 872
    
Summa omsättningstillgångar               38 470           38 172

SUMMA TILLGÅNGAR                     155 921         163 256

 

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2013
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                                                                                 Not                             2013-12-31       2012-12-31                                                                                  

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     14    
Bundet eget kapital                                     
Inbetalda insatser             211                  212 
Bundna reserver                       2 071             2 039
           
           2 282               2 251

Fritt eget kapital
Fria reserver        52 569              41 498 
Årets resultat          8 668           11 103 
        
         61 237           52 601 
                                         
 
Summa eget kapital                    63 519           54 852
 
Avsättningar    
Avsättningar för skatter     15               17 840           17 458  
  
Långfristiga skulder              16, 17    
Skulder till kreditinstitut                   42 360           48 360

Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit     18                                     -            6 760 
Skulder till kreditinstitut                                   6 000             6 000  
Förskott från kunder                      1 088            1 084 
Leverantörsskulder                     13 969           16 499 
Aktuella skatteskulder                      1 405                  806
Övriga skulder                       3 702             3 665 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                    6 038             7 772 
         
         32 202              42 586 
                       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER               155 921         163 256
            

Ställda säkerheter     16                          171 802            163 050 
 
Ansvarsförbindelser                                                                              Inga               Inga

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2013

11



Kassaflödesanalys för koncernen            
                                                                                     
             Not                         2013                      2012
    

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat efter finansiella poster                                  11 074                    10 424 
Justeringar för poster som inte ingår i   
kassaflödet, m.m                                                                  19        13 153           12 414
Betald inkomstskatt                                                                 -1 425               -650

               22 802                 22  188

Förändring varulager                - 508                       -322
Förändring utsläppsrätter                            -395                    - 
Förändring kundfordringar              -1 018                     -1 583  
Förändring kortfristiga fordringar              2 607            -1 936 
Förändring leverantörsskulder             -2 530                         807
Förändring kortfristiga rörelseskulder                                      -1 693             2 688

Kassaflöde från den löpande verksamheten                       19 265           21 842 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar            -5 570                    - 6 579 
Sålda materiella anläggningstillgångar                   50                        100
Investeringar i intressebolag                      -                     -1 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten           -5 520            -7 479

Finansieringsverksamheten 
Amortering av skuld                       -6 000            -6 000 
Förändring av checkräkningskredit                          -6 760            -4 909 
Förändring av insatskapital                                 -1                            -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                      -12 761          -10 909 

Årets kassaflöde                               984             3 454
Likvida medel vid årets början              7 872             4 418

Likvida medel vid årets slut                           8 856             7 872

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2013
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Moderbolagets resultaträkning            
                                                                                     
             Not                         2013                      2012
  
                    
Rörelsens kostnader                  
Övriga externa kostnader                                                        3                            -85                     -67

Summa rörelsens kostnader                                               -85                         -67
                                           
Rörelseresultat                                                                                                    -85                        -67

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                                                         1                            3
Räntekostnader och liknande resultatposter      -                        - 
        
Summa resultat från finansiella poster        1                            3

Resultat efter finansiella poster                                                                           -84                         -64

Årets resultat                                                                                                   -84                         -64 
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Moderbolagets balansräkning 
     
                Not                             2013-12-31                     2012-12-31 

 Tillgångar   

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag                20                             4 034                         4 034 
Fordringar hos koncernföretag                 10 773                       10 773 

Summa anläggningstillgångar                 14 807                       14 807   

Omsättningstillgångar
Aktuella skattefodringar            5       - 
             
    
Kassa och bank                       141                                238  
  
Summa omsättningstillgångar                              146                            238

Summa tillgångar                  14 953                        15 045

Eget kapital och skulder   

Eget kapital     14   

Bundet eget kapital    
Inbetalda insatser                                                            211                             212 
Reservfond                    2 039                          2 039 
                     
         2 250                          2 251

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst                   10 804                        10 868 
Årets resultat                        -84                             -64 
                   
                    10 720                        10 804

Summa eget kapital                  12 970                        13 055

Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag                   1 983                          1 985 
Aktuella skatteskulder             -                    5

Summa kortfristiga skulder                                                         1 983                              1 990 

         

Summa eget kapital och skulder                14 953            15 045

Ställda säkerheter                  16   4 034                              4 034 
                          
Ansvarsförbindelser                      Inga   Inga

  



Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

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.

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 resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redo-
visas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skul-
der. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

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

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader        20-50 år
Markanläggningar        20 år
Fjärrvärmeanläggningar       20-33 år
Elnätsanläggningar        20-33 år
Elmätare         10 år
Bilar och övriga transportmedel      5 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.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter värderas till det lägsta av värdet vid tilldelningstillfället och det verkliga värdet på balansdagen.

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

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2013
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Noter

2 Omsättning per verksamhetsgren                   Koncernen          2013              2012

Elhandel                                       46 103            47 081
Elnät                          41 520            41 228
Fjärrvärme            30 283            30 865
KabelTV och Bredband                                                                             5 981              5 779 
Entreprenader och övrigt                951              2 801 
             
           124 838          127 754
    
3 Ersättning till revisorerna            Koncernen                Moderbolaget
                            2013      2012                       2013           2012

PwC
Revisionsuppdraget                                                               126       124                         15               14 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget            20         20                            -                  -
Skatterådgivning och övriga tjänster                          44         50               -                  - 
                                                  
              190       194                          15                14

4 Anställda och personalkostnader       Koncernen     2013                          2012

Medelantalet anställda
Kvinnor                     3       3                  
Män                    13                             14

Totalt                    16                             17

Löner, ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader och övriga
personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelsen och verkställande direktören                    992                           937
Löner och andra ersättningar till övriga anställda                                                 7 108                        7 292
    
                                                                                                                    8 100                         8 229
Sociala avgifter enligt lag och avtal                                                                     2 544                         2 505
Pensionskostnader för verkställande direktören                                                      351                           340
Pensionskostnader för övriga anställda                                                                  967                           922
Övriga personalkostnader                                                                                   253                           127

Totalt                                                                                                          12 215                       12 123

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare                      Koncernen         2013                         2012

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor                                                                                                                1                               1
Män                                                                                                                     4                              4  

Totalt                                                                                                                   5                              5

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare      
Kvinnor                                                                                                                 -                               -
Män                                                                                                                     1                               1

Totalt                                                                                                                   6                              6
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5 Rörelseresultat per verksamhetsgren           Koncernen               2013                2012

Elhandel                                                                                                                  3 647              4 381
Elnät                                                                                                                       3 438              3 515
Fjärrvärme                                                                                                              4 886              3 814
Kabel-TV och Bredband                                                                                               857                 521
Entreprenader och övrigt                                                                                             228                 420
Koncernmässiga justeringar                                                                                           298                 625

                                                                                                                            13 354             13 276

6 Skatt på årets resultat       Koncernen                            Moderbolaget
         2013              2012              2013                2012

Aktuell skatt för året       -2 024          -1 786           -                     -
Uppskjuten skatt (se not 15)         -382            2 465                   -                     -

Summa                                                                         -2 406                679                  0                     0

7 Byggnader och mark                       Koncernen    2013 -12-31       2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden         13 069            13 038
Årets förändringar
Årets Inköp                             19                   31

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                13 088             13 069

Ingående avskrivningar                                                                                             -6 521              -6 081
Årets avskrivningar                                                                                                     -441                -440

Utgående ackumulerade avskrivningar                      -6 962             -6 521

Utgående restvärde enligt plan          6 126              6 548



Noter

8 Maskiner och andra tekniska anläggningar  Koncernen  2013-12-31          2012-12-31

               
Ingående anskaffningsvärden               283 277               247 381
Årets förändringar
-Inköp                                               5 098                   6 306
- Försäljningar och utrangeringar                   -882                    -152
- Under året genomförda omfördelningar                     52                 29 742

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                            287 545               283 277 
Ingående avskrivningar                                                                                     -167 707              -157 723 
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar                                354                        67
-Avskrivningar                                                                                                   -10 079               -10 051                          

Utgående ackumulerade avskrivningar                                                     -177 432              -167 707
Ingående uppskrivningar                                                                                        2 518                  3 230 
Årets förändringar
-Avskrivningar på uppskrivet belopp                                                                        -950                     -712

Utgående ackumulerade uppskrivningar                 1 568                   2 518 
Ingående nedskrivningar                 -4 963                 -4 963

Utgående ackumulerade nedskrivningar                                                               -4 963                 -4 963

Utgående restvärde enligt plan                                                                         106 718               113 125

9 Inventarier, verktyg och installationer         Koncernen     2013-12-31          2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden                                                                                12 212                 12 420 
Årets förändringar
-Inköp                        410                      198 
-Försäljningar och utrangeringar         -36                     -406 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                                         12 586                12 212 
Ingående avskrivningar                                                                                         -7 854                 -7 033 
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar           7                      373
-Avskrivningar                                                                                                    -1 176                 -1 194

Utgående ackumulerade avskrivningar                                                                 -9 023                  -7 854

Utgående restvärde enligt plan                                                                             3 563                   4 358

10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar.             Koncernen                2013-12-31          2012-12-31

Ingående nedlagda kostnader                      52                 31 311
Under året nedlagda kostnader                      43                  43 
Under året genomförda omfördelningar                    -52               -29 742 
Omklassificering                          -                  -1 560

Utgående nedlagda kostnader                       43                       52
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11 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav   Koncernen            2013-12-31              2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden                                  11                          11

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                   11      11

Ingående uppskrivningar/nedskrivningar                 -10                          -10

Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar                                          -10                          -10

Utgående redovisat värde, totalt                                                                              1                            1

12 Andelar i intresseföretag

Biogas Ystad Österlens Ek. För.                                        Org nr  769624-8850            Säte   Tomelilla

                                            Kapital       Rösträtts-   Bokfört       Antal
      andel %         andel %   värde          andelar
Biogas Ystad Österlens Ek. För.                                            25                    25            1 000            100

Summa              1 000

13 Utsläppsrätter

                                                                                  Koncernen            2013-12-31             2012-12-31

Tilldelade utsläppsrätter                 395

                                            

14 Förändring av eget kapital

Moderbolaget

Eget kapital  2012-12-31                               212              2 039               10 868           -64            13 055
Minskning av insatskapital   -1           -        -               -                     -1 
Disposition av föregående års resultat                -                     -                   - 64             64                     - 
Årets resultat                                                  -                    -                       -              -84                  -84

Eget kapital  2013-12-31                            211             2 039               10 804            -84            12 970

Koncernen

Eget kapital  2012-12-31                                                     212                2 039          52 601         54 852
Minskninga av insatskapital                                                      -1                      -                   -                 -1
Förskjutningar mellan bundna och fria reserver                          -                     32               -32                  -  
Årets resultat                                                                         -                       -            8 668          8 668

Eget kapital  2013-12-31                                                  211                2 071           61 237        63 519
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15 Uppskjuten skatt                         Koncernen                2013-12-31             2012-12-31

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver            1 133                          473
Uppskjuten skatte hänförlig till temporära 
skillnader på anläggningstillgångar                                                                      16 707                    16 985

               17 840                    17 458

16 Ställda säkerheter                        Koncernen                        Moderbolaget
                                                                                
                 2013-12-31    2012-12-31   2013-12-31   2012-12-31
För övriga koncernföretag
Andelar i koncernföretag                 -                    -           4 034             4 034

För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar                                    3 220             3 220                 -                   -
Företagsinteckningar                                                       114 000          114 000                 -                   -
Andelar i koncernföretag                                                  54 582            45 830                -                   -

Summa ställda säkerheter                                               171 802          163 050         4 034             4 034

17 Upplåning                  Koncernen                     2013-12-31     2012-12-31  

                                                                                                                                                      
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen       
Skulder till kreditinstitut                                                18 360            24 360

Summa           18 360           24 360

18 Checkräkningskredit                      Koncernen                     2013-12-31      2012-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till                                                         20 000           20 000
Utnyttjad kredit på checkräkningskredit uppgår till                                                                -             6 760

19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet       
       Koncernen                               2013              2012
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar       12 646           12 396
Försäljning av materiella anläggningstillgångar            -21              -100 
Utrangeringar av materiella anläggningstillgångar            528               118
                     
           13 153           12 414                                                                 

20 Andelar i koncernföretag
      
      Org nr                Säte                 Kapitalandel (%) 
Österlens Kraft AB                                                       556406-3054          Simrishamn      100
Österlens Kraft Försäljnings AB                                      556301-9487          Simrishamn      100

Moderbolaget                                             Kapital       Rösträtts-       Antal         Bokfört          Bokfört
                                                                       andel%        andel%         aktier           värde              värde 
                                  
                     13-12-31        12-12-31
Österlens Kraft AB           100             100          2000           4 034             4 034
Summa                           4 034             4 034
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Österlens Kraft Ekonomisk Förening
738800-2706 

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 
2014-04-16 för fastställelse.

Simrishamn 2014-03-13

Nils Olof Björk       Sverker Andersson

Elisabeth Kjellsson       Jörgen Andersson

Knut Jeppsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-03 

Marie Nilsson       Åke Sandberg
Auktoriserad revisor      Revisor

Bengt-Erik Larsson
Revisor



Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Österlens Kraft Ekonomisk Förening för år 

2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rät-

tvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig 

för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. För 

den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav 

samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisnin-

gen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-

len som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rät-

tvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 

också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsre-

dovisningen och koncernredovisningen. 

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisning-

slagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning 

per den 31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningsla-

gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och 

koncernen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispo-

sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Österlens Kraft Ekonomisk 

Förening för år 2013. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och 

det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. 

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 

eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 

Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 

har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-

dovisningen 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 har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Simrishamn den 3 april 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marie Nilsson

Auktoriserad revisor

Bengt-Erik Larsson  Åke Sandberg
Revisor  Revisor
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