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Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning.



VERKSAMHETERNA
ÖSTERLENS KRAFT AB

Elnät
Kammarrätten i Jönköping meddelade i dom den 10/11 att vi och 

de andra elnätsföretag som överklagat Energimarknadsinspektio-

nens (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 högsta förvaltningsdomstolen. Regeringen 

har gett Energimarknadsinspektionen bemyndigande att i viss mån 

ändra reglerna för energiföretagens intäkter. Detta har EI gjort inför 

kommande regleringsperiod, 2016 - 2019, på så sätt att åldern på 

anläggningstillgångarna skall räknas på real linjär metod och inte som 

tidigare real annuitetsmetod. Detta medför att de företag som har 

ett nytt nät kan ta ut högre avgifter än företag med väl underhål-

let men äldre nät. Vi skall under våren sända underlag till EI för vår 

begäran av intäktsram men EI lämnar inte besked om beviljad ram 

förrän i oktober. 

Den nionde oktober var en historisk dag för Österlens Kraft. Denna 

dag fullgjordes ett långsiktigt arbete genom att den sista högspän-

ningsluftledningen i norra området gjordes spänningslös. Nu är all 

högspänning i norr markförlagd. I och med detta fortsätter vi med 

att markförlägga de 35 km lågspänningskabel som fortfarande häng-

er i luften. Överföringen av elenergi har minskat med 0,4 GWh jäm-

fört med föregående år. 2014 överförde vi 137,2 GWh mot 137,6 

GWh 2013. 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.  Trots detta 

gjorde vi en slutuppgörelse den nionde september med leverantö-

ren HOTAB. Överenskommelsen innebär att vi övertog entrepre-

naden i befintligt skick men med en nedsättning av köpeskillingen. I 

och med detta har vi under vintern påbörjat en intensiv intrimning 

och miljömätning för att kunna inlämna förslag till länsstyrelsen om 

slutgiltiga villkor för driften. Även om 2013 var ett milt år så var 2014 

än mildare. Detta medförde att värmeleveranserna minskade med 

2,9 GWh. 2013 levererades 46,5 GWh medan 2014 hamnade på 

43,6 GWh. Tyvärr medförde dock ett par oväntade störningar på 

biobränsleproduktionen att andelen produktion med förnyelsebart 

bränsle minskade från 98,6 % 2013 till 98 % 2014.

Under året har ett antal nya kunder anslutits genom förtätning av 

det befintliga fjärrvärmenätet. 5

Bredband/ Kabel-TV
Kommunen har tecknat avtal med annan aktör om utbyggnad av 

bredband i hela kommunen. Detta har satt stark press på vår orga-

nisation eftersom intresset hastigt har blivit mycket stort. Vi har tack 

vare detta fått ett stort tillskott av kunder inne i tätorten. Vår önskan 

att även hjälpa kunder och medlemmar på andra håll i kommunen 

ser dock mycket besvärligt ut. 

Personal
Under året har en medarbetare avslutat sin anställning med pension 

medan en elmontör slutade sin anställning på egen begäran vid års-

skiftet. Under de kommande åren sker ytterligare pensionsavgångar. 

Detta har medfört att företaget påbörjat en kartläggning av kom-

mande bemanningsbehov.
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ÖSTERLENS KRAFT FÖRSÄLJNINGS AB

Elhandel
Bolaget har under året sålt 83,7 GWh mot 88,7 GWh 2013 till egna 

kunder. Antalet anläggningar med elavtal är i stort sett oförändrad, 

men på grund av det milda vädret har energiomsättningen minskat. 

Desutom har i den hårdnade konkurrensen vinstmarginalen minskat. 

Utöver ovanstående energimängd har bolaget sålt 6,6 GWh el till 

Sjöbo Elnät för täckande av deras nätförluster. Total energiomsätt-

ning är således 90,3 GWh. 

6

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. Osäkerheten 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 med nu rådande låga elpriser.

Samarbetet med Energi Försäljning Sverige, EFS, har fortgått under 

året med fortsatt gott resultat.

Försäljningen av el till Sjöbo Elnäts nätförluster kommer att fortsätta 

under 2015. Dessutom är bolaget från och med årsskiftet 2014-2015 

anvisningsleverantör till Sjöbo elnät. För att förbättra servicen för des-

sa kunder kommer bolaget att ha ett försäljningskontor öppet en dag 

i veckan i Sjöbo elnäts lokaler.

Under 2014 genomfördes ånyo en ny kundundersökning med samma 

upplägg som de två tidigare. Vi kan med glädje konstatera att vi liksom 

vid föregående undersökning 2012 fått mycket bra gensvar från våra 

kunder.

Simrishamn den 26 februari 2015

Göran Andersson. Koncernchef



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

Medlemsregistret har kontrollerats och vid årets slut befunnits inne-

hålla 463 behöriga medlemmar.
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STYRELSE
Ledamöter   Suppleanter

Nils Olof Björk Ordf  Markus Jonasson

Bitte Müller Hansen v.ordf.  Bengt Åkesson

Elisabeth Kjellsson   Sverker Andersson

Knut Jeppsson

Jörgen Andersson 

Mandattiden utgår vid årets ordinarie föreningsstämma för Nils Olof 

Björk,  Elisabeth Kjellsson,  Bengt Åkesson  och  Sverker Andersson.

Styrelsen  i  föreningen  har  sammanträtt  sju  gånger  sedan  förra 

föreningsstämman.

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.



VERKSAMHETERNA

FJÄRRVÄRME
Den nya biobränslepannan som togs i drift 2010 har nu övertagits av oss efter 
nedsatt köpeskilling. Återstående arbeten kommer att utföras i egen regi.
Värmeleveranserna minskade väderrelaterat med 2,9 GWh, från 46,5 GWh 
2013 till 43,6 GWh 2014. Andelen produktion med förnyelsebara bränslen 
var 98 % .

ELNÄT
Överföringen av elenergi har minskat med 0,4 GWh jämfört med föregående 
år. 2014 överfördes 137,2 GWh mot 137,6 GWh 2013. Förändringen är till 
största delen väderrelaterad.

BREDBAND/KABEL-TV
Efterfrågan på fiberanslutning för bredband är stort och utbyggnadstakten har 
ökat. För närvarande koncenterar vi oss på Simrishamns tätort.

ELHANDEL
Elhandeln bedrivs av Österlens Kraft Försäljnings AB i eget namn och med 
begränsat risktagande.
Bolaget har under året sålt 83,7 GWh mot 88,7 GWh 2013 till egna kunder 
samt 6,6 GWh el till Sjöbo Elnät för täckande av deras nätförluster.
Antalet anläggningar med elavtal är i stort sett oförändrad, men på grund av 
det milda vädret har energiomsättningen minskat.

Flerårsjämförelse 
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

                   2014            2013          2012            2011
Nettoomsättning tkr           117 834      124 838     127 754       129 146
Resultat efter finansiella 
poster tkr                            10 455         11 115        10 424          7 522
Balansomslutning tkr           155 497        157 555     163 256       162 788
Antal anställda st                        17                17              17               17
Soliditet %                                 46                40              34               27
Avkastning på totalt kapital %        8                  9                8                 7
Avkastning på eget kapital %        15                17              19               17

* Jämförelsetal för 2014 och 2013 har anpassats efter BFNAR 2012:1 (K3)

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel              10 720 195
Årets resultat                  140 137

     kronor         10 860  332

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:                        
       
       483 500
                        10 376 832

     kronor           10 860 332
88

Överförs till inbetalda insatser, insatsemission 
I ny räkning överförs

* *



Koncernresultaträkning 

                       
          Not                                        2014                       2013 
 
      
Rörelsens intäkter m m             2
Nettoomsättning              3                                  117 834             124 838 
Aktiverat arbete för egen räkning                                                        635                        667 
Övriga rörelseintäkter                                                                       33       252

Summa intäkter m m            118 502                  125 757

Rörelsens kostnader    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror              -72 264          -78 508 
Övriga externa kostnader             4           -8 460            -8 033
Personalkostnader                                                    5                       -12 495          -12 215 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar                         -12 744          -13 031 
Övriga rörelsekostnader                         -                       -529  
              

Summa rörelsens kostnader                                                                         -105 963                 -112 316 
                                       
Rörelseresultat              6          12 539           13 441

Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                 120                        180 
Räntekostnader och liknande resultatposter             -2 204            -2 506 

Summa resultat från finansiella poster                             -2 084                    -2 326 
Resultat efter finansiella poster             10 455                   11 115
Skatt på årets resultat              7                        -2 351            -2 415 

Årets resultat                8 104             8 700

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2014
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Koncernbalansräkning
      

      Not      2014-12-31    2013-12-31 
 
 TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark         8              5 684             6 126 
Maskiner och andra tekniska anläggningar       9          106 466         106 718 
Inventarier, verktyg och installationer      10              4 433             5 197 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende    
materiella anläggningstillgångar                               11                412                 43 
                             
                116 995         118 084

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav     12                    1                   1
Andelar i intresseföretag       13                                 1 000             1 000
 
Summa anläggningstillgångar             117 996         119 085

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter                  3 854             2 834

Immateriella omsättningstillgångar                                  
Utsläppsrätter        14    509   395
 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar                 10 512           12 222
Övriga fordringar                                      1                   1 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              15 700           14 162  
                              
                  26 213           26 385

Kassa och bank                   6 925             8 856  
  
Summa omsättningstillgångar               37 501           38 470

SUMMA TILLGÅNGAR                     155 497         157 555
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                                                                                 Not                          2014-12-31          2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital       15    
Bundet eget kapital                                     
Inbetalda insatser         211                     212 
Bundna reserver                   2 429             2 071 
          
                                2 640                   2 282

Fritt eget kapital
Fria reserver                             60 910                 52 569 
Årets resultat                   8 104            8 700 
       
                  69 014           61 269 
                                        
 
Summa eget kapital                71 654           63 551

Avsättningar    
Avsättningar för skatter      16            18 337           17 849  
  
Långfristiga skulder               17, 18    
Skulder till kreditinstitut                30 360          42 360
Övriga långfristiga skulder               1 739                   1 594

                 32 099                43 954

Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut                              6 000            6 000  
Förskott från kunder                  1 091            1 088
Leverantörsskulder                 16 013            3 969 
Aktuella skatteskulder                     470                  1 404 
Övriga skulder                   2 993            3 702 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                6 840            6 038 
         
                                33 407                 32 201 
                      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            155 497         157 555      

Ställda säkerheter      17                       179 799               171 802 

Ansvarsförbindelser                                                                           Inga               Inga

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2014
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Moderbolagets resultaträkning            
                                                                                     
            
             Not                         2014                      2013
Rörelsens kostnader                  
Övriga externa kostnader                                                        4                            -96                     -85

Summa rörelsens kostnader                                               -96                         -85
                                           
Rörelseresultat                                                                                                    -96                        -85

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

Summa resultat från finansiella poster                 0                        1 
Resultat efter finansiella poster                               -96                          -84

Bokslutsdispositioner                                                           20                         236                             -

Årets resultat                                                                                                  140                         -84 
 
                                         
                          

Kassaflödesanalys för koncernen            
                                                                                     
             Not                         2014                      2013
    
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat efter finansiella poster                                   10 455                    11115 
Justeringar för poster som inte ingår i   
kassaflödet, m.m                                                                  19         12 725           13 538
Betald inkomstskatt                                                                 -2 799            -1 425 

                20 381                 23 228

Förändring varulager              -1 134                        -508
Förändring utsläppsrätter                            -114               -395 
Förändring kundfordringar               1 710                     -1 018  
Förändring kortfristiga fordringar             -1 423             2 607 
Förändring leverantörsskulder              2 044                     -2 530
Förändring kortfristiga rörelseskulder                                                         96            -1 692

Kassaflöde från den löpande verksamheten                       21 560           19 692 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar           -11 533                   - 5 997 
Sålda materiella anläggningstillgångar                   42                          50

Kassaflöde från investeringsverksamheten          -11 491            -5 947

Finansieringsverksamheten 
Amortering av skuld                     -12 000            -6 000 
Förändring av checkräkningskredit                                  -            -6 760 
Förändring av insatskapital                                   -                           -1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                      -12 000          -12 761

Årets kassaflöde                           -1 931                984 
Likvida medel vid årets början              8 856             7 872

Likvida medel vid årets slut                           6 925             8 856
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Moderbolagets balansräkning 
     
                Not                             2014-12-31                     2013-12-31 

 Tillgångar   

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag                21                             4 034                         4 034 
Fordringar hos koncernföretag                 10 773                       10 773 

Summa anläggningstillgångar                  14 807                       14 807   

Omsättningstillgångar
Aktuella skattefodringar            6       5 
             
    
Kassa och bank                          81                                141  
  
Summa omsättningstillgångar                                 87                            146

Summa tillgångar                  14 894                        14 953

Eget kapital och skulder   

Eget kapital     15   

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

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst                   10 720                        10 804 
Årets resultat                        140                             -84 
                   
                    10 860                        10 720

Summa eget kapital                  13 110                        12 970

Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag                    1 784                          1 983 

Summa kortfristiga skulder                                                          1 784                             1 983 

         

Summa eget kapital och skulder                 14 894           14 953

Ställda säkerheter                  17    4 034                             4 034 
                          
Ansvarsförbindelser                      Inga   Inga

  



Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisning med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). 

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.

Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till ett företag i Österlens Kraft Ekonomisk förening koncern klassificeras i koncernredovisningen som 
finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive 
skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet 
av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna 
fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Leasingavtal där de ekono-
miska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som 
operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.

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

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.

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2014
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Not 2 Effekter av övergång till K3 (50/40/80)

Detta är den första årsredovisning för Österlens Kraft Ekonomisk Förening som upprättas enligt BFNs Allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). Uppgifterna för jämförelseåret har upprättats enligt de 
principer som tillämpades föregående år. De redovisningsprinciper om har tillämpats återfinns i not 1. Övergången till 
K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till K3 ska en första-
gångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. 
När koncernens ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rap-
porterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Österlens Kraft Ekonomisk Förening har utnyttjat mindre 
företags möjlighet att upprätta ingångsbalansräkning per 1 januari 2014, varför inga jämförelsetal har räknats om. En för-
klaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat koncernens ställning visas i de tabeller som
följer nedan och i noterna som hör till dessa.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar bolaget:

- Samtliga leasingavtal redovisades tidigare som operationella leasingavtal. Leasingavtal som klassificeras som finansiella 
redovisas nu i balansräkningen. Ändringen görs retroaktivt med tillåten schablonberäkning.

Koncernens ingångsbalansräkningar per 2014-01-01 har upprättats enligt följande:

Koncernen
Balansräkningen    UB 2013 enligt       Effekt av           UB 2013
             fastställd              ändrad enligt            enligt K3
       balansräkning         princip

Tillgångar
Materiella tillgångar              116 450           1 634            118 084
Finansiella tillgångar                  1 001                 0                1 001
Övriga tillgångar                38 470                 0                            38 470

Summa tillgångar              155 921           1 634                                    157 555

Eget kapital
Bundet eget kapital                 2 282                 0                             2 282
Fritt eget kapital               61 237                32                           61 269

Avsättningar  
Uppskjutna skatteskulder               17 840                 9                            17 849

Skulder
Långfristiga skulder                42 360           1 593                            43 953
Övriga skulder                32 202                                   0                                       32 202

Summa eget kapital och skulder             155 921           1 634            157 555

Not 1 forts.

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 i juridisk person). 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.



Resultaträkningen     2013 enligt       Effekt av                2013
          tidigare                                  ändrad           enligt K3
        principer                                  princip
Övriga rörelseintäkter                                                   211                                        41                             252
Övriga externa kostnader                                         -8 464                                       431                         -8 033
Avskrivningar                                                         -12 646                                      -385                       -13 031
Räntekostnader                                                       -2 460                                        -46                         -2 506
Skatt på årets resultat                                               -2 406                                         -9                         -2 415
Årets resultat                                                           8 668                                         32                          8 700

Bolagets eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:

Eget kapital 2013-12-31 enligt tidigare tillämpade principer                 63 519
Justeringar i ingångsbalansräkningen:
Finansiell leasing              41
Skatteeffekt av ovanstående              -9

Eget kapital 2014-01-01 enligt K3                   63 551

3 Omsättning per verksamhetsgren                   Koncernen         2014              2013

Elhandel                                      40 493           46 103
Elnät                          41 667           41 520
Fjärrvärme            28 343           30 283
KabelTV och Bredband                                                                            5 916              5 981 
Entreprenader och övrigt             1 415                 951 
             
           117 834          124 838
    
4 Ersättning till revisorerna            Koncernen                Moderbolaget
                            2014      2013                       2014           2013

PwC
Revisionsuppdraget                                                               118       126                        15               15 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget            20         20                            -                  -
Skatterådgivning och övriga tjänster                         22          44               -                  - 
                                                  
              160       190                          15                15

5 Anställda och personalkostnader       Koncernen     2014                          2013

Medelantalet anställda
Kvinnor                     3       3                  
Män                    14                             14
Totalt                    17                             17

Löner, ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader och övriga personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelsen och verkställande direktören                 1 026                           992
Löner och andra ersättningar till övriga anställda                                                 7 226                         7108    
                                                                                                                    
               8 252                        8 100

Sociala avgifter enligt lag och avtal                                                                     2 615                        2 544
Pensionskostnader för verkställande direktören                                                     389                           351
Pensionskostnader för övriga anställda                                                               1 074                           967 
Övriga personalkostnader                                                                                  165                            253

Totalt                                                                                                          12 495                       12 215
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Noter Not 2 forts. 



Styrelseledamöter och ledande befattningshavare                      Koncernen                   2014               2013

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor                                                                                                                          2                     1
Män                                                                                                                               3                    4  

Totalt                                                                                                                            5                     5

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

Totalt                                                                                                                             6                    6
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6 Rörelseresultat per verksamhetsgren           Koncernen                2014               2013

Elhandel              1 835              3 647
Elnät                                                                                                                        4 423              3 438
Fjärrvärme                                                                                                                3 845              4 886
Kabel-TV och Bredband                                                                                             1 290                 857
Entreprenader och övrigt                                                                                              519                 228
Koncernmässiga justeringar               627                 385
           
           12 539             13 441

7 Skatt på årets resultat                                                Koncernen              2014               2013          
                                                                                   
Aktuell skatt                      -1 862             -2 204 
Uppskjuten skatt                                               -489                -391          

Skatt på årets resultat                                                                              -2 351             -2 415 

Redovisat resultat före skatt          10 455             11 116

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)         -2 300             -2 446
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader              -60                 -59
Skatteeffekt av avskrivning enligt restvärdesmetoden                                                        -293              - 319
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond                                                          -17                   -5
Utnyttjat underskottsavdrag                 31                   -8
Förändring uppskjuten skatt               288                 422

Redovisad skattekostnad                                                                                            -2 351            -2 415             

8 Byggnader och mark                       Koncernen      2014 -12-31      2013-12-31
 
Ingående anskaffningsvärden          13 088            13 088 
Årets förändringar
Årets inköp                             -                       19

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                 13 088             13 088
Ingående avskrivningar                                                                                              -6 962             - 6 521 
Årets avskrivningar                                                                                                      -442                -441

Utgående ackumulerade avskrivningar                      -7 404             -6 962

Utgående restvärde enligt plan          5 684              6 126

Noter



Noter

9 Maskiner och andra tekniska anläggningar  Koncernen  2014-12-31          2013-12-31

               
Ingående anskaffningsvärden               287 545               283 277
Årets förändringar
-Inköp                                             10 462                   5 098
- Försäljningar och utrangeringar                        -                     -882 
Under året genomförda omfördelningar                       -                        52

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                            298 007               287 545 
Ingående avskrivningar                                                                                     -177 432              -167 707 
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar                                    -                       354
-Avskrivningar                                                                                                    -9 764                -10 079

Utgående ackumulerade avskrivningar                                                     -187 196              -177 432
Ingående uppskrivningar                                                                                       1 568                   2 518
Årets förändringar
-Avskrivningar på uppskrivet belopp                                                                        -950                     -950

Utgående ackumulerade uppskrivningar                    618                   1 568 

Ingående nedskrivningar                 -4 963                  -4 963

Utgående ackumulerade nedskrivningar                                                               -4 963                 -4 963

Utgående restvärde enligt plan                                                                         106 466               106 718

10 Inventarier, verktyg och installationer       Koncernen     2014-12-31          2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden                                                                                14 521                 12 212 
Årets förändringar
-Justering avseende övergång till K3            -                   1 229
-Inköp                     1 058                   1 500 
-Försäljningar och utrangeringar       -398                     -420 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                                         15 181                14 521 

Ingående avskrivningar                                                                                         -9 324                 -7 854 
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar        165                       91
-Avskrivningar                                                                                                    -1 589                  -1 561

Utgående ackumulerade avskrivningar                                                                -10 748                 -9 234

Utgående restvärde enligt plan                                                                             4 433                   5 197

11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar.             Koncernen                2014-12-31          2013-12-31

Ingående nedlagda kostnader                      43                       52
Under året nedlagda kostnader                    369                  43 
Under året genomförda omfördelningar                       -                      -52 

Utgående nedlagda kostnader                     412                       43
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Noter

12 Andra långfristiga värdepappersinnehav   
                                               Koncernen             2014-12-31              2013-13-31

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

13 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

14 Utsläppsrätter

                                                                                  Koncernen            2014-12-31             2013-12-31

Tilldelade utsläppsrätter                 509                         395

15 Förändring av eget kapital

Moderbolaget

Eget kapital  2013-12-31                               211              2 039               10 804                -84       12 970 
Disposition av föregående års resultat                -                     -                    - 84                 84                - 
Årets resultat                                                  -                    -                        -                 140            140

Eget kapital  2014-12-31                            211             2 039               10 720                140       13 110

Koncernen
 

Eget kapital  2013-12-31                                                     211                2 071           61 236        63 518 
Effekt av byte av redovisningsprincip till K3
Finansiell leasing                                                                                  41             41
Uppslkjuten skatt på ovanstående                   -9              -9

Justerad ingående balans 2013-12-31         211                2 071           61 268        63 550
Förskjutning mellan bundna och fria reserver                                358               -358
Årets resultat                                                                                                               8 104          8 104 

Eget kapital  2014-12-31                                                  211                2 429           69 014        71 654
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Noter

16 Uppskjuten skatt                         Koncernen                2014-12-31              2013-12-31

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver             1 751                       1 133
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära 
skillnader på anläggningstillgångar                                                                      16 586                     16 716

Summa               18 337                     17 849

17 Ställda säkerheter                        Koncernen                        Moderbolaget
                                                                                
                 2014-12-31    2013-12-31  2014-12-31   2013-12-31
För övriga koncernföretag
Andelar i koncernföretag                 -                    -           4 034             4 034

För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar                                     3 220            3 220                 -                   -
Företagsinteckningar                                                        114 000           14 000                 -                   -
Andelar i koncernföretag                                                   62 579           54 582                 -                   -

Summa ställda säkerheter                                               179 799          171 802         4 034             4 034

18 Upplåning                  Koncernen                     2014-12-31     2013-12-31  

                                                                                                                                                      
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen       
Skulder till kreditinstitut                                                  6 360            18 360

Summa             6 360           18 360

19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet       
               Koncernen                               2014              2013 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar       12 744           13 031 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar                -                -21 
Utrangeringar av materiella anläggningstillgångar             -19                528 
        
Summa           12 725           13 538                                                                   

20 Bokslutsdispositioner
             2014              2013
Mottaget koncernbidrag från dotterföretag            236                   - 

Summa                236                   0

21 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 
                                  14-12-31        13-12-31
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 
2015-04-16 för fastställelse.

Simrishamn 2015-03-12

Nils Olof Björk       Bitte Müller Hansen

Elisabeth Kjellsson       Jörgen Andersson

Knut Jeppsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-04-13 

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 

2014.

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 2014 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.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 2014. 

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 13/4 2015.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marie Nilsson

Auktoriserad revisor

Bengt-Erik Larsson  Åke Sandberg
Revisor  Revisor
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