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I årets årsredovisning hittar ni exempel på byggnader med skif-
tande karaktär och arkitektur i Simrishamn med omnejd. och som 
dessutom ingår i Österlens Krafts elnät.

Dessutom visar vi två exempel på elbilar, en från 1919 som man 
kan beskåda på Autoseum i Simrishamn och en från 1998 som vi 
använder i Österlens Krafts verksamhet.
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Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning.



KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Inledning
Som VD för ett energiföretag är det svårt att låta bli att inleda med några ord 

om det som påverkar vår verksamhet mycket, det vill säga vädret. De flesta 

upplevde nog inledningen av året som kall men enligt SMHI, relaterat till det 

så kallade normalåret (medel för 1961-1990), var den normal.

Avslutningen var däremot ovanligt varm, exempelvis var december 2,5 grader 

varmare än normalåret. Framför allt påverkas vår värmeverksamhet av avsteg 

från det normala, men mer om detta nedan.

På stämmans inrådan har styrelsen fortsatt arbetet med att omformulera 

styrdokumentet ”Bolagets framtida strategi och inriktning”.

De övergripande föresatserna är:

”ÖK skall verka för användandet av långsiktigt hållbara energilösningar med hög 

leveranssäkerhet och därtill hörande servicetjänster som ger trygghet för kunden.

Grundförutsättningar är kundnärhet, lokal kännedom och smidig-

het. ÖK bedriver verksamhet inom eldistribution, fjärrvärme, elförsäljning samt 

kabel-TV & IT. Verksamheterna skall drivas på ett marknadsmässigt sätt och ha 

en långsiktigt konkurrenskraftig prisutveckling med rimliga lönsamhetskrav.”

Under 2011 genomförde vi en webbaserad kundundersökning. Resultatet 

från denna visade att vi hade den bästa kundnöjdheten i förhållande till de 

jämförda bolagen. Detta är vi stolta och ödmjukt tacksamma för.

VERKSAMHETERNA  

ÖSTERLENS KRAFT AB

Elnät
Energimarknadsinspektionen, EI, som är den myndighet som granskar nätbo-

lagens verksamhet avseende intjänandenivå och kvalitet, har från och med 

2012 börjat granska intäkter i förväg istället för, som tidigare, i efterhand. 

Metoden går ut på att inventera och dokumentera elnätet och med ledning 

av detta räkna fram en möjlig framtida årlig intäkt. Vi har genomfört detta helt 

enligt EI:s alla regler och yrkat resultatet som möjlig intäktsram. Efter avslutad 

granskning av samtliga elnätsbolag har emellertid EI infört en övergångsregel 

innebärande att intäktsökningen i förhållande till tidigare intäkter skall för-

delas på en period på hela 18 år. Regeln, som har överklagats av många, kan 

innebära att bolagen måste ompröva nödvändiga investeringar och att intjä-

nandegraden minskar.

Under året har vi trots tidvis besvärligt väder med starka vindar haft en hög 

leveranssäkerhet. Detta visar att markförläggning av högspänningsnätet varit 

en framgångsfaktor. Under året har vi markförlagt 6,7 km och nu återstår 11 

km innan vi är färdiga.

Överföringen av elenergi har minskat med 6,0 GWh jämfört med föregående 

år. 2011 överförde vi 140,6 GWh mot 146,6 GWh 2010. Förändringen är 

främst temperaturrelaterad.
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Fjärrvärme
Under året har vi haft mycket diskussioner med leverantören av den nya 

biobränslepannan för att få den att uppfylla våra högt ställda krav, framförallt 

avseende miljö- och produktionsprestanda. I skrivande stund är arbetet inte 

fullt genomfört och sålunda har vi inte övertagit pannan. Av detta skäl har en 

del av köpeskillingen innehållits.

Inledningen av året var temperaturmässigt normal medan avslutningen blev 

varm. Detta medförde att värmeleveranserna minskade från 52,8 GWh 2010 

till 45,9 GWh 2011. Samtidigt ökade andelen produktion med förnyelsebara 

bränslen från 82 % till 96 %. Under de kommande åren med en fullt fungeran-

de ny biobränslepanna borde det vara möjligt uppnå 98-99 % förnyelsebart.

Under våren presenterades en statlig utredning om lagstadgat tredjeparts-

tillträde till fjärrvärmenätet, SOU 2011:44. Utredaren föreslår att fjärrvär-

menäten skall öppnas på liknande sätt som elnäten. Vi anser att utredning 

inte tar hänsyn till lokala förhållanden och att förändringen skulle driva upp 

kostnaderna för kunderna. Därför har vi lämnat ett negativt remissvar. Hittills 

har inget lagförslag kommit. 

Under våren gjordes en rekrytering av en ny fjärrvärmechef. Den första juni 

anställdes Torbjörn Falkberger på tjänsten. Torbjörn kommer närmast från en 

tjänst som projektledare på Öresundskraft men har ett förflutet inom fjärr-

värme från både Sydkraft och Ystad Energi.

Bredband och Kabel-TV
2011 började en extern aktör att erbjuda fastighetsägare fri ombyggnad av 

deras fastighetsnät mot att med exklusivitet få tillhandahålla bredbands- och 

TV-tjänster under ett antal år. Konkurrensen medförde att vi har justerat våra 

priser men detta orsakar inte något större intäktsbortfall eftersom kunderna 

i stället uppgraderar till högre hastighet. 

Vi för diskussioner bland annat med Simrishamns kommun och dess kom-

munägda bolag om utbyggnad av bredbandsnät med hög hastighet i syfte att 

göra det tillgängligt för fler invånare och företag i regionen.

Personal
Personalens kompetens och attityd är för ett företag som Österlens Kraft 

den absolut viktigaste framgångsfaktorn. Vi lever med förväntningar på myck-

et höga servicenivåer. I de undersökningar vi har gjort verkar vi ha lyckats 

infria dessa i de flesta fall. För att behålla denna servicenivå och dessutom 

eftersträva förbättringar kommer personalen att vidareutvecklas både med 

avseende på arbetsskicklighet och på kundbemötande. För att underlätta att 

våra allt äldre anställda skall kunna hålla sig friska har vi ökat den förebyggande 

sjukvården och vi subventionerar friskvård inom skattelagarnas ramar.
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ÖSTERLENS KRAFT FÖRSÄLJNINGS AB

Elhandel
Bolaget har under året sålt 82,9 GWh mot 100,5 GWh 2010 till egna kunder. 

Den stora minskningen i volym beror dels på den varmare väderleken men 

också på det faktum att vi medvetet lämnat ett antal större företag eftersom 

dessa ger oss en allt för stor kreditrisk.

Vårt samarbete med Energi Försäljning Sverige, EFS, har under detta första 

år visat sig vara positivt då vi haft det bästa resultatet i bolaget någonsin 

samtidigt som våra kundpriser varit lägre än tidigare. Detta uppnås genom att 

EFS dagligen ger oss aktuella elpriser varpå vi bestämmer utpriset och köper 

exakt den mängd som våra kunder tecknar sig för. De flesta risker som är 

förknippade med elhandeln hanteras mot ersättning av EFS. 

Införande av fyra elområden har hittills inte föranlett så stora prisskillnader 

som befarats. Detta torde bero på relativt milt väder och stor tillgång till 

framför allt vattenkraft men även kärnkraft. Det märks också att vindkraften 

får ett inslag på marginalen då priserna tenderar att stiga vid prognoser om 

svaga vindar. Under perioden november 2011 till och med februari 2012 har 

skillnaden mellan elområde 3 och 4 varit i genomsnitt 2,2 öre kWh. Största 

skillnaden på månadsgenomsnittet var i november med 5,8 öre/kWh. Det 

kan också noteras att störst skillnad på enskilt dygnspris var den 13 februari 

med 23,3 öre/kWh.

FRAMTIDA UTVECKLING
Vi fortsätter vårt arbete på elnätet med att ersätta luftledningar med mark-

förlagd kabel, så kallad kablifiering. Under de kommande tre åren beräknas all 

högspänd luftledning bli kablifierad förutom sträckan Gröstorp - Tobisvik som 

är i mycket bra skick. Närmast i tur står sträckan Ravlunda - Haväng.

De kommande åren skall fjärrvärmeproduktionen och underhållet av fjärr-

värmeanläggningarna optimeras med syfte att minska kostnaderna och öka 

tillgängligheten.

Under 2012 kommer vi att tillsammans med våra kunder utreda vilka möj-

ligheter det finns för att ytterligare förbättra bredbandsnätet. Det är min 

övertygelse att kommande generationer kommer att kräva mycket snabba 

förbindelser viket bara kan ske med hjälp av ett väl utbyggt fibernät.

Nyligen har vi inlett ett projekt för att se vilka förutsättningar som finns för 

Österlens Kraft att vara delaktiga i en eventuell lönsam utbyggnad av biogas-

produktionen. För att lyckas med detta krävs ett samarbete med såväl kom-

muner som lantbruk och övrig livsmedelsindustri.



SLUTORD
Vi har under de senaste åren haft många förändringar i energibranschen. 

Dessa förändringar kan upplevas på många sätt men för mig är det uppenbart 

att flera av dem leder till ökade priser. Det förefaller inte bli bättre inom den 

närmsta tiden med tanke på de förslag som nu förs fram från regeringen och 

EU samt från våra stora energibolag. Jag är inte helt övertygad om att alla ser 

positivt på att vi små aktörer trots detta kan bedriva en verksamhet som väl 

konkurrerar med priser och framför allt med service.

Simrishamn den 5 mars 2012

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 verk-

samhet utan all verksamhet bedrivs av dotterbolagen.

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

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

lens Kraft Försäljnings AB (556301-9487).

Antalet medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets början 660 st och vid årets slut 661 st. 

STYRELSE

Ledamöter    Suppleanter

Nils Olof Björk Ordf   Bengt Åkesson

Sverker Andersson v.ordf.                Markus Jonasson

Elisabeth Kjellsson    Bitte Müller Hansen

Knut Jeppsson

Jörgen Andersson      

Mandattiden utgår vid årets ordinarie föreningsstämma för Sverker Anders-

son, Jörgen Andersson, Knut Jeppsson och Markus Jonasson. Styrelsen i fören-

ingen har sammanträtt sju gånger sedan förra föreningsstämman.

MILJÖPÅVERKAN
Bolaget bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. 

Den tillståndspliktiga verksamheten består av produktion av värme med bio-

bränsle och olja. Miljöpåverkan avser främst utsläpp till luft.
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Verksamheterna

FJÄRRVÄRME
Inledningen av året var temperaturmässigt normal medan avslutningen blev 
varm. Detta medförde att värmeleveranserna minskade från 52,8 GWh 2010 
till 45,9 GWh 2011. Samtidigt ökade andelen produktion med förnyelsebara 
bränslen från 82 % till 96 %. Under de kommande åren med en fullt fungeran-
de ny biobränslepanna borde det vara möjligt uppnå 98-99 % förnyelsebart.

Under våren gjordes en rekrytering av en ny fjärrvärmechef. Den första juni 
anställdes Torbjörn Falkberger på tjänsten. Torbjörn kommer närmast från en 
tjänst som projektledare på Öresundskraft men har ett förflutet inom fjärr-
värme från både Sydkraft och Ystad Energi.

ELNÄT
Ytterligare luftledningar har ersatts med markförlagd kabel. 
Inventering och dokumentation av näten har gjorts enligt Energimarknadsin-
spektionens EI anvisningar. EI har beslutat att den på detta sätt framräknade 
intäktsramen kommer att införas under en period om 18 år som det ser ut i 
nuläget. Beslutet har överklagats. 
Överföringen av elenergi har minskat med 6,0 GWh jämfört med föregående 
år. 2011 överförde vi 140,6 GWh mot 146,6 GWh 2010. Förändringen är 
främst väderrelaterad.

BREDBAND/KOMMUNIKATION/IT/KABEL-TV
Utbyggnad av fibernätet har fortskridit under året.

ELHANDEL
Elhandeln bedrivs av Österlens Kraft Försäljnings AB i eget namn och med 
begränsat risktagande.
Bolaget har under året sålt 82,9 GWh mot 100,5 GWh 2010 till egna kunder.
Volymminskningen beror dels på varmare väder, dels att vi undvikit att lämna 
fortsatta offerter till tidigare kunder som vi bedömer medför stora risker.
Vi har under året samarbetat med Energi Försäljning Sverige AB.

Flerårsjämförelse 
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

                    2011           2010           2009           2008
Nettoomsättning tkr           129 146      146 144       128 945      135 387
Resultat efter finansiella 
poster tkr                              7 522           5 531        -2 498          2 116
Balansomslutning tkr           162 788        173 408     145 397       152 814
Antal anställda st                        17                17              19               19
Soliditet %                                 27                22              23               24
Avkastning på totalt kapital %         7                 4             neg                4
Avkastning på eget kapital %        17                15             neg                6

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel              10 782 114
Årets resultat                    85 671

     kronor          10 867 785

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs              10 867 785

     kronor           10 867 785

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2011
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Koncernresultaträkning 

                       
          Not                                         2011                      2010 
 
      
Rörelsens intäkter m m    
Nettoomsättning              2                                  129 146             146 144 
Aktiverat arbete för egen räkning                                                        767                        523 
Övriga rörelseintäkter                                                                      374       336 

Summa intäkter m m            130 287                  147 003

Rörelsens kostnader    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror               -85 357        -108 299 
Övriga externa kostnader             3            -9 823            -9 050 
Personalkostnader                                                    4                        -12 095          -10 840 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar            -11 249          -11 474
Övriga rörelsekostnader                   -818                            - 
               
Summa rörelsens kostnader                                                                          -119 342                -139 663 
                                         
Rörelseresultat              5            10 945             7 340

Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                  142                         92 
Räntekostnader och liknande resultatposter              -3 565            -1 901

Summa resultat från finansiella poster                            - 3 423                    -1 809 

Resultat efter finansiella poster               7 522                     5 531

Skatt på årets resultat              6                        -1 903            -1 519

Årets resultat                 5 619             4 012

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2011
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Koncernbalansräkning
      

      Not      2011-12-31    2010-12-31 
 
 TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark         7              6 957             7 396
Maskiner och andra tekniska anläggningar       8            87 925           92 483 
Inventarier, verktyg och installationer        9              5 387             5 621 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende    
materiella anläggningstillgångar                               10            31 311           23 895
                 
                131 580         129 395

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav     11                    1                   1 

Summa anläggningstillgångar             131 581         129 396

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter                  2 004             1 956 

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar                   9 621             9 872 
Skattefordringar         330                376
Övriga fordringar                                    34             2 374
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              14 800           21 305 

                                24 785           33 927

Kassa och bank                   4 418             8 129
    
Summa omsättningstillgångar               31 207           44 012  

SUMMA TILLGÅNGAR                     162 788         173 408

 

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2011
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                                                                                 Not                             2011-12-31       2010-12-31                                                                                  

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     12    
Bundet eget kapital                                     
Inbetalda insatser             212                  211 
Bundna reserver                       2 039             2 039
           
           2 251               2 250

Fritt eget kapital
Fria reserver        35 879              31 867
Årets resultat          5 619             4 012 
         
         41 498           35 879 
                                         
 
Summa eget kapital                    43 749           38 129

Avsättningar    
Avsättningar för skatter     13                19 923           18 705  
  
Långfristiga skulder              14,15    
Skulder till kreditinstitut                   56 360           62 760

Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit     16                             11 669           10 045 
Skulder till kreditinstitut                                   4 000             1 450  
Förskott från kunder                         982             1 028
Leverantörsskulder                     17 252           24 422 
Övriga skulder                       3 424             5 249 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                    5 429           11 620 
         
         42 756             53 814 
                       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER               162 788         173 408
            

Ställda säkerheter     14                          154 132            148 599 
 
Ansvarsförbindelser                                                                              Inga               Inga

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2011
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Kassaflödesanalys för koncernen            
                                                                                     
             Not                         2011                      2010
    

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat efter finansiella poster                                    7 522                     5 531 
Justeringar för poster som inte ingår i   
kassaflödet, m.m                                                                  17        12 067           11 472
Betald inkomstskatt                                                                   -613                 49

               18 976                 17  052
Förändring av varulager och pågående arbeten                -48                368 
Förändring av kundfordringar                  251                         176  
Förändring av kortfristiga fordringar              8 819            -8 558 
Förändring av leverantörsskulder             -7 170                      8 017
Förändring av kortfristiga rörelseskulder                                     -8 064             4 813

Kassaflöde från den löpande verksamheten                       12 764           21 868 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar          -14 250                   -31 349

Kassaflöde från investeringsverksamheten         -14 250          -31 349
Finansieringsverksamheten 
Nyupptagna lån                                          3 000           19 000
Amortering av skuld                       -6 850            -1 450
Förändring av checkräkningskredit                           1 624           - 7 898 
Förändring av insatskapital                                  1                           -1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                        -2 225             9 651

Årets kassaflöde                           -3 711                170 

Likvida medel vid årets början              8 129             7 959

Likvida medel vid årets slut                           4 418             8 129

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2011
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Moderbolagets resultaträkning            
                                                                                     
             Not                         2011                      2010
  
Nettoomsättning                    -                        -
Övriga rörelseintäkter                                                        250                            -
                    
                    250      0
Rörelsens kostnader                  
Övriga externa kostnader                                                                                    -160

Summa rörelsens kostnader                  3                          -160                         -35
                                           
Rörelseresultat                                                                                                     90                         -35

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                                                         1                             -
          
Summa resultat från finansiella poster        1                            0

Resultat efter finansiella poster                                                                            91                         -35

Skatt på årets resultat              6   -5                            -

Årets resultat                                                                                                    86                         -35 
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Moderbolagets balansräkning 
     
                Not                             2011-12-31                     2010-12-31 

 Tillgångar   

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag                18                             4 034                         4 034 
Fordringar hos koncernföretag                 10 773                       10 773 

Summa anläggningstillgångar                 14 807                       14 807   

Omsättningstillgångar               
    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag                         -                                6 

                                        0                                6 

Kassa och bank                       360                                    8  
  
Summa omsättningstillgångar                               360                              14

Summa tillgångar                  15 167                        14 821

Eget kapital och skulder   

Eget kapital     12   

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

Fritt eget kapital   
Balanserat vinst eller förlust                 10 782                        10 817 
Årets resultat                        86                             -35 
                   
                    10 868                        10 782

Summa eget kapital                 13 119                        13 032

Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag                   1 980                          1 782 
Aktuella skatteskulder             5                    -
Övriga kortfristiga skulder           63                                     -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           -       7

Summa kortfristiga skulder                                                         2 048                             1 789 

         

Summa eget kapital och skulder                15 167            14 821

Ställda säkerheter                  14   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 avseen-
de tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen, re-
dovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas 
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 skulder. 
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.

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.
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2 Omsättning per verksamhetsgren                   Koncernen          2011              2010

Elhandel                                       50 260           63 787
Elnät                          40 865           40 785
Fjärrvärme            29 828           34 420
KabelTV och Bredband                                                                            5 535             5 436 
Entreprenader och övrigt             2 658             1 716 
             
           129 146          146 144
    
3 Ersättning till revisorerna            Koncernen                Moderbolaget
                            2011      2010                       2011           2010
PVC
Revisionsuppdraget                                                              101        101               6                 6 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget            19         18                            -                  -
Skatterådgivning och övriga tjänster                          50         43               -                  - 
                                                  
              170        162                            6                 6

4 Anställda och personalkostnader       Koncernen     2011                          2010

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                   879                           872
Löner och andra ersättningar till övriga anställda                                                 7 144                        6 415
    
                                                                                                                    8 023                         7 287
Sociala avgifter enligt lag och avtal                                                                     2 435                        2 160
Pensionskostnader för verkställande direktören                                                     336                            417
Pensionskostnader för övriga anställda                                                                  800                           630
Övriga personalkostnader                                                                                   501                           346

Totalt                                                                                                          12 095                       10 840

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor                                                                                                                1                               -
Män                                                                                                                     4                               5

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               2011               2010

Elhandel                                                                                                                  2 918              1 485
Elnät                                                                                                                       3 831              3 950
Fjärrvärme                                                                                                              2 897               1 276
Kabel-TV och Bredband                                                                                               379                 114
Entreprenader och övrigt                                                                                              920                 347
Koncernmässiga justeringar                                                                                              -                  168

                                                                                                                            10 945              7 340

6 Skatt på årets resultat       Koncernen                            Moderbolaget
         2011              2010              2011                2010

Aktuell skatt för året         -685    -         -5                      -
Uppskjuten skatt       -1 218            -1 519                   -                      -

Summa                                                                        -1 903            -1 519                  -5                     0

7 Byggnader och mark                       Koncernen               2011               2010

Ingående anskaffningsvärden         13 038            13 030 
Inköp                   -                      8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                13 038             13 038

Ingående avskrivningar                                                                                             -5 642              -5 203
Årets avskrivningar                                                                                                     -439                -439

Utgående ackumulerade avskrivningar                      -6 081             -5 642

Utgående restvärde enligt plan          6 957              7 396
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8 Maskiner och andra tekniska anläggningar  Koncernen  2011-12-31          2010-12-31

               
Ingående anskaffningsvärden               243 860               236 088
Årets förändringar
-Inköp                                               5 425                   7 772
- Försäljningar och utrangeringar                -1 904                          -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                            247 381               243 860
Ingående avskrivningar                                                                                     -150 356              -141 198
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar                              1 523                         -
-Avskrivningar                                                                                                    - 8 890                 -9 158                          

Utgående ackumulerade avskrivningar                                                     -157 723              -150 356
Ingående uppskrivningar                                                                                        3 942                  4 654
Årets förändringar
-Avskrivningar på uppskrivet belopp                                                                        -712                     -712

Utgående ackumulerade uppskrivningar                  3 230                  3 942
Ingående nedskrivningar                  -4 963                 -4 963

Utgående ackumulerade nedskrivningar                                                               -4 963                 -4 963

Utgående restvärde enligt plan                                                                           87 925                 92 483

9 Inventarier, verktyg och installationer         Koncernen     2011-12-31          2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden                                                                                11 526                 11 236
Årets förändringar
-Inköp                     1 410                      290
-Försäljningar och utrangeringar       -516                          -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                                        12 420                 11 526

Ingående avskrivningar                                                                                         -5 905                 -4 778
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar          79                          -
-Avskrivningar                                                                                                    -1 207                  -1 127

Utgående ackumulerade avskrivningar                                                                 -7 033                  -5 905

Utgående restvärde enligt plan                                                                             5 387                  5 621
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10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar.             Koncernen            2011-12-31              2010-12-31

Ingående nedlagda kostnader            23 895                         616

Under året nedlagda kostnader              7 416           23 279

Utgående nedlagda kostnader              31 311                   23 895
Avser i helhet projektering och byggnation av ny fastbränslepanna.

11 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav   Koncernen            2011-12-31              2010-12-31

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 Förändring av eget kapital

Moderbolaget

Eget kapital  2010-12-31                               211              2 039               10 817            -35           13 032
Ökning av insatskapital                                      1                                                                                   1
Disposition av föregående års resultat                                                            -35             35                     -
Årets resultat                                                                                                                86                  86

Eget kapital  2011-12-31                            212             2 039               10 782             86            13 119

Koncernen

Eget kapital  2010-12-31                                                      211               2 039          35 879         38 129
Ökning av insatskapital                                                            1                                                             1
Årets resultat                                                                                                              5 619           5 619

Eget kapital  2011-12-31                                                  212                2 039          41 498         43 749

Inbetalda
insatser

Bundna
reserver

Balanserat
resultat

Årets 
resultat

Summa
eget
kapital

Inbetalda
insatser

Bundna
reserver

Fritt 
eget
kapital

Summa
eget
kapital
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13 Uppskjuten skatt                           Koncernen             2011-12-31             2010-12-31

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i
resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper 
sig på verksamheten utgörs av uppskjuten skatteskuld hänförlig till 
temporära skillnader på anläggningstillgångar                                                      19 923                    18 705

               19 923                    18 705

14 Ställda säkerheter                         Koncernen                        Moderbolaget
                                                                                2011-12-31    2010-12-31   2011-12-31   2010-12-31

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                                                  36 912            31 379                 -                   -

Summa ställda säkerheter                                               154 132          148 599          4 034           4 034

15 Upplåning                  Koncernen                     2011-12-31     2010-12-31  

                                                                                                                                                      
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen       
Skulder till kreditinstitut                                                18 360                    0
                    
Summa           18 360                   -

16 Checkräkningskredit                      Koncernen                     2011-12-31      2010-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till                                                         20 000           20 000
Utnyttjad kredit på checkräkningskredit uppgår till                                                        11 669           10 045

17 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet       
       Koncernen                               2011              2010

Avskrivningar                                                 11 249           11 474
Utrangeringar              818                     -
Förändring av ränteskulder                                                                                              -                     -2
                     
           12 067           11 472
                                                                 

18 Andelar i koncernföretag
        
       Org nr     Säte
Österlens Kraft AB                                                                     556406-3054                        Simrishamn
Österlens Kraft Försäljnings AB                                         556301-9487                        Simrishamn

    Kapital andel %     Rösträttsandel %       Bokfört värde       Antal andelar
Österlens Kraft AB                                            100                       100                  4 034                     200

Summa                      4 034
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Österlens Kraft Ekonomisk Förening
738800-2706 

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2012-04-19 för fastställelse.

Simrishamn 2012-04-04

Nils Olof Björk       Sverker Andersson

Elisabeth Kjellsson       Jörgen Andersson

Knut Jeppsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-16

Marie Nilsson       Kjell Olsson
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 

2011. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisningoch 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. Vi 

har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-

darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 

årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 

genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och kon-

cernredovisningen. 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 kontrollen som är relevanta för 

hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 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 årsredovisningen och koncernre-

dovisningen.  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 årsredovis-

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

ställning per den 31 december 2011 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-

dovisningslagen. 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 2011. 

Styrelsens och verkställande direktörens 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 koncernredovisningen gran-

skat 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 ochändamålsenliga 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 16 april 2012

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marie Nilsson

Auktoriserad Revisor

Kjell Olsson  Bengt-Erik Larsson
Revisor  Revisor
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