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NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN
Bilderna i årets årsredovisning är tagna en av de första dagarna i mars 
på Vårhallen utanför Simrishamn. 
De är ett exempel på den naturkraft som finns på Österlen och som 
vi som bor här får både njuta av och stundtals även stå ut med.
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Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning.
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VERKSAMHETERNA  

ÖSTERLENS KRAFT AB

Elnät
Vi, tillsammans med ungefär hälften av landets övriga elnätsföretag, 

har överklagat den av Energimarknadsinspektionen (EI) beslutade 

förhandsregleringen vilken ska visa vilka tillåtna intäkter respektive 

elnätsföretag får ha framöver. EI:s modell ger i och för sig en långsik-

tigt rimlig intäktsnivå. Det som är förvånande är att EI själva gör av-

steg från sina ursprungliga förutsättningar genom att införa en regel 

som medger successiv intäktsuppräkning så att full kostnadstäckning 

inträder först efter hela arton år. Vid förändringar av verksamheten 

kan detta få stora konsekvenser för elnätsföretagen som får problem 

med att upprätthålla ekonomin. Eftersom vi är många elnätsförtag 

som överklagar kollektivt blir kostnaden liten för oss.

Under året har vi dessvärre haft ett antal lokala strömavbrott till 

följd av att möss har förorsakat kortslutning i transformatorstationer. 

Trots detta är vi ett av de tio bolagen med minst avbrott i landet. 

Detta beror på att vi varit tidigt ute med att markförlägga högspän-

ningsnätet.

 Under många år har vi skött gatubelysningen för Simrishamns kom-

mun. Efter en ny upphandling förlorar vi detta uppdrag från och med 

den första mars 2013. De uteblivna intäkterna är inte avgörande för 

bolagets ekonomi .

Överföringen av elenergi har ökat med 3,2 GWh jämfört med fö-

regående år. 2012 överförde vi 143,8 GWh mot 140,6 GWh 2011. 

Förändringen är främst relaterad till väderleken som var kallare.
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Fjärrvärme
Den nya biobränslepannan som togs i drift 2010 har fortfarande 

inte prestanda som är i enlighet med vår beställning. Leverantören 

har därför inte fått slutlig betalning. Trots detta producerar pannan 

värme till fjärrvärmenätet med undantag av kortare stopp för jus-

teringsåtgärder. 

2012 var kallare än 2011 men varmare än ett så kallat normalår. 

Detta medförde att värmeleveranserna ökade från 45,9 GWh 2011 

till 47,6 GWh 2012. Samtidigt ökade andelen produktion med för-

nyelsebara bränslen från 96 % till nästan 98 %. 

Under året har ett antal nya kunder anslutits genom förtätning av 

det befintliga fjärrvärmenätet.

Bredband/ Kabel-TV IT
Bredbandsutbyggnaden i vår del av landet går för närvarande trögt, 

tycker vi. Simrishamns tätort och större fastigheter är intressanta för 

många leverantörer utöver oss och konkurrensen känns tuff. Ute på 

landsbygden är det sämre. Vi har länge funderat på att försöka göra 

något åt detta eftersom bredband är viktigt för en levande lands-

bygd. Under hösten tog därför styrelsen det strategiska beslutet att 

vi inom sunda ekonomiska ramar ska kunna bygga vidare på fibernät 

till glesare bebyggelse. 

Personal
Under året har vi haft samma sammansvetsade gäng för att driva 

verksamheten framåt. Med tanke på kundundersökningen och årets 

resultat förefaller detta vara framgångsrikt. Trots det fortsätter vi 

målmedvetet att utveckla personalen dels genom fortbildning, dels 

genom möjligheter att bredda sina arbetsområden. Som stöd har 

vi vårt verksamhetssystem och är fortsatt certifierade både enligt 

miljö ISO 14001 och kvalité ISO 9001.

KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Inledning
En av mina första åtgärder när jag tillträdde som VD 2009 var att 

låta genomföra en kundundersökning. Undersökningen gjordes av 

ett fristående företag som intervjuade ca 300 slumpvalt utvalda 

kunder. Vid denna undersökning fick vi ett glädjande högt resultat, 

75% nöjd kund-index på en hundragradig skala. Som jämförelse har 

energibranschen som helhet ca 65%. Undersökningen medförde att 

vi lärde vi oss en hel del av vad det är som ni kunder efterlyser hos 

oss som er lokala energiaktör. Detta har vi aktivt jobbat med under 

åren därefter. Det var ändå med viss fasa vi ånyo gjorde motsva-

rande undersökning under hösten 2012. Resultatet från denna un-

dersökning är häpnadsväckande. 85% nöjda kunder på samma skala! 

Vi, hela personalen och jag, är mycket stolta men samtidigt ödmjuka 

över detta förtroende. Min förhoppning är också att vi skall kunna 

upprätthålla denna höga nivå.
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ÖSTERLENS KRAFT FÖRSÄLJNINGS AB

Elhandel
Bolaget har under året sålt 86,2 GWh mot 82,9 GWh 2011 till egna 

kunder. Ökningen beror främst på att väderleken har varit kallare, 

men även på att ett hundratal nya kunder har valt oss som elleve-

rantör.

Vårt samarbete med Energi Försäljning Sverige, EFS, har fortsatt vi-

sat sig vara positivt då vi återigen förbättrat resultatet. I våra analyser 

mot konkurrenterna finner vi att våra ordinarie priser oftast är i 

paritet med, eller lägre än, deras. Detta uppnås genom att EFS säljer 

el till oss med dagsaktuella priser och vi köper motsvarande volymer 

av dem som våra kunder köper av oss. Här får vi minimala offertris-

ker och detta tillsammans med hög effektivitet och låga administra-

tiva kostnader gör att vi kan ha låga prispåslag. De flesta övriga risker 

som är förknippade med elförsäljningen tas av EFS mot ersättning.

Indelningen av så kallade elområden som Svenska Kraftnät gjorde 

1/11 2010 har inte heller under 2012 inneburet så stor dramatik. 

Detta beror, tror vi, på bra utbud av elproduktion och en samtidigt 

låg efterfrågan framför allt på kontinenten. Skillnaden i spotpriser 

mellan elområde 3, Stockholm och elområde 4, Malmö var 1,7 öre/

kWh i genomsnitt för 2012.  

FRAMTID
Energimarknaden är i fortsatt snabb förändring både i Sverige men 

kanske framför allt genom medlemskapet i EU. Det är mindre än tio 

år sedan det lagstiftades om att alla kunder skulle månadsavräknas 

och faktureras efter faktisk förbrukning. Detta medförde att samtliga 

elmätare fick bytas till en ny typ av elektronisk mätare. Det visade sig 

att dessa mätare var dåligt utprovade och vi har redan fått byta ett 

stort antal då de slutat fungera. Under föregående år beslutades att 

alla kunder som önskar skall få tillgång till sin timvisa elförbrukning. 

Att administrera 12 värden per år i relation till 8760 innebär natur-

ligtvis en ökad kostnad för oss, alla andra elbolag och i slutänden 

våra kunder. För huvuddelen av kunderna torde nyttan vara ytterst 

begränsad eller rent av negativ.

Trots detta och andra förändringar skall Österlens Kraft fortsätta att 

vara det lokala och framgångsrika energiföretaget på Österlen. Där-

för kommer vi att fortsatt förbättra infrastukturen för el, fjärrvärme 

och bredband. 
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bruksprodukter. Tänk om vi inom en snar framtid kunde göra Öster-

len självförsörjande på klimatneutralt producerat drivmedel.

Simrishamn den 4 mars 2013

Göran Andersson. Koncernchef

SLUTORD

Under våren 2013 kommer tankstationer för biogas att etableras 

i Simrishamn och i Tomelilla. Detta är möjligt tack vare att Öster-

lens Kraft tillsammans med kommunerna i Simrishamn, Tomelilla 

och Ystad samt ett antal företag och privatpersoner bildat en eko-

nomisk förening för ändamålet. Detta gör att det nu blir möjligt 

även för de boende på Österlen att ha fordon drivna med gas. 

När vi får avsättning för fordonsgas ökar de ekonomiska förutsätt-

ningar för en produktionsanläggning för biogas baserad på jord-

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).

Antalet medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets början 661st 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 
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Mandattiden utgår vid årets ordinarie föreningsstämma för Nils Olof 

Björk, Elisabeth Kjellsson, Bengt Åkesson och Bitte Müller Hansen. 

Styrelsen i föreningen har sammanträtt sju gånger sedan förra för-

eningsstämman.

MILJÖPÅVERKAN
Koncernen bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt mil-

jöbalken. 

Den tillståndspliktiga verksamheten består av produktion av värme 

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

FJÄRRVÄRME
Den nya biopannan är i drift men affären är inte avslutat på grund av kvarstå-
ende brister. Leveranserna av fjärrvärme ökade till 47,6 GWh (45,9 GWh)  

beroende på kallare väder. Andelen biobränsle har uppgått till 98% (96%).

ELNÄT
Ytterligare luftledningar har ersatts med markförlagd kabel.
Ett antal lokala korta strömavbrott har inträffat beroende på möss som orsa-
kat kortslutningar i transformatorstationer.
Överföringen av elenergi har ökat till 143,8 GWh (140,6 GWh). Föränd-
ringen är främst väderrelaterad.

BREDBAND/KOMMUNIKATION/IT/KABEL-TV
Utbyggnad av fibernätet har fortskridit under året. Styrelsen har beslutat att 
bygga fibernät även till glesare bebyggelse om det kan ske med sunda eko-
nomiska förutsättningar.

ELHANDEL
Elhandeln bedrivs av Österlens Kraft Försäljnings AB i eget namn och med 
begränsat risktagande.
Bolaget har under året sålt 86,2 GWh (82,9 GWh) till egna kunder. Ökningen 
är dels beroende på kallare väder, dels på ett hundratal nya kunder.
Vi har under året samarbetat med Energi Försäljning Sverige AB.

Flerårsjämförelse 
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

                    2012           2011           2010           2009
Nettoomsättning tkr           127 754      129 146       146 144      128 945
Resultat efter finansiella 
poster tkr                            10 424           7 522         5 331         -2 498
Balansomslutning tkr           163 256        162 788     173 408       145 397
Antal anställda st                        17                17              17               19
Soliditet %                                 34                27              22               23 
Avkastning på totalt kapital %        8                  7               4               neg
Avkastning på eget kapital %        19                17             15              neg
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel             10 867 785
Årets resultat                   -63 887

     kronor          10 803 898

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs              10 803 898

     kronor           10 803 898

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2011
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Koncernresultaträkning 

                       
          Not                                         2012                      2011 
 
      
Rörelsens intäkter m m    
Nettoomsättning              2                                  127 754             129 146 
Aktiverat arbete för egen räkning                                                        623                        767 
Övriga rörelseintäkter                                                                      122       374 

Summa intäkter m m            128 499                  130 287
Rörelsens kostnader    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror               -81 376          -85 357 
Övriga externa kostnader             3            -9 210            -9 823 

Personalkostnader                                                    4                        -12 123          -12 095 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar                         -12 396          -11 249  
Övriga rörelsekostnader                   -118                       -818  
              
Summa rörelsens kostnader                                                                          -115 223                -119 342 
                                        
Rörelseresultat              5            13 276           10 945 
Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                  129                        142 
Räntekostnader och liknande resultatposter              -2 981            -3 565

Summa resultat från finansiella poster                             -2 852                    -3 423 

Resultat efter finansiella poster              10 424                    7 522

Skatt på årets resultat              6                            679            -1 903

Årets resultat               11 103             5 619

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2012
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Koncernbalansräkning
      

      Not      2012-12-31    2011-12-31 
 
 TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark         7              6 548             6 957
Maskiner och andra tekniska anläggningar       8          113 125           87 925 
Inventarier, verktyg och installationer        9              4 358             5 387 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende    
materiella anläggningstillgångar                               10                  52           31 311  
                             
                124 083         131 580

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav     11                    1                   1
Andelar i intresseföretag       12                                 1 000       -
 
Summa anläggningstillgångar             125 084         131 581

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter                  2 326             2 004 

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar                 11 204             9 621 
Skattefordringar             -                330
Övriga fordringar                                      -                  34 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              16 770           14 800
                                
                  27 974           24 785

Kassa och bank                   7 872             4 418
    
Summa omsättningstillgångar               38 172           31 207

SUMMA TILLGÅNGAR                     163 256         162 788

 

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2012
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                                                                                 Not                             2012-12-31       2011-12-31                                                                                  

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     13    
Bundet eget kapital                                     
Inbetalda insatser             212                  212 
Bundna reserver                       2 039             2 039
           
           2 251               2 251

Fritt eget kapital
Fria reserver        41 498              35 879 
Årets resultat        11 103             5 619 
         
         52 601           41 498 
                                         
 
Summa eget kapital                    54 852           43 749
 
Avsättningar    
Avsättningar för skatter     14               17 458           19 923  
  
Långfristiga skulder              15,16    
Skulder till kreditinstitut                   48 360           56 360

Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit     17                               6 760           11 669 
Skulder till kreditinstitut                                   6 000             4 000  
Förskott från kunder                      1 084               982 
Leverantörsskulder                     16 499           17 252 
Skatteskulder             806                      -
Övriga skulder                       3 665             3 424 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                    7 772             5 429 
         
         42 586              42 756 
                       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER               163 256         162 788
            

Ställda säkerheter     15                          163 050            154 132 
 
Ansvarsförbindelser                                                                              Inga               Inga

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2012
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Kassaflödesanalys för koncernen            
                                                                                     
             Not                         2012                      2011
    

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat efter finansiella poster                                  10 424                     7 522 
Justeringar för poster som inte ingår i   
kassaflödet, m.m                                                                  18        12 414           12 067
Betald inkomstskatt                                                                   -650               -613

               22 188                 18  976
Förändring av varulager och pågående arbeten               -322                -48 
Förändring av kundfordringar              -1 583                         251  
Förändring av kortfristiga fordringar             -1 936             8 819 
Förändring av leverantörsskulder                 807                     - 7170
Förändring av kortfristiga rörelseskulder                                      2 688            -8 064
Kassaflöde från den löpande verksamheten                       21 842           12 764 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar            -6 579                   -14 250 
Sålda materiella anläggningstillgångar                 100
Investeringar i intressebolag               -1 000   
   

Kassaflöde från investeringsverksamheten           -7 479          -14 250
Finansieringsverksamheten 
Nyupptagna lån                                                 -             3 000
Amortering av skuld                       -6 000            -6 850 
Förändring av checkräkningskredit                          -4 909             1 624 
Förändring av insatskapital                                  -                             1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                      -10 909            -2 225
Årets kassaflöde                           3 454            -3 711
Likvida medel vid årets början              4 418             8 129

Likvida medel vid årets slut                           7 872             4 418

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2012
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Moderbolagets resultaträkning            
                                                                                     
             Not                         2012                      2011
  
Nettoomsättning                    -                        -
Övriga rörelseintäkter                                                            -                         250
                    
                        0   250
Rörelsens kostnader                  
Övriga externa kostnader                                                                                      -67                    -160
Summa rörelsens kostnader                  3                            -67                       -160
                                           
Rörelseresultat                                                                                                    - 67                         90

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

Resultat efter finansiella poster                                                                           -64                          91

Skatt på årets resultat              6     -                          -5

Årets resultat                                                                                                    -64                         86 
 
                                         
                          



Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 20112
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Moderbolagets balansräkning 
     
                Not                             2012-12-31                     2011-12-31 

 Tillgångar   

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag                19                             4 034                         4 034 
Fordringar hos koncernföretag                 10 773                       10 773 

Summa anläggningstillgångar                 14 807                       14 807   

Omsättningstillgångar               
    
Kassa och bank                       238                                360  
  
Summa omsättningstillgångar                              238                            360

Summa tillgångar                  15 045                        15 167

Eget kapital och skulder   

Eget kapital     13   

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

Fritt eget kapital   
Balanserat vinst eller förlust                  10 868                        10 782 
Årets resultat                        -64                              86 
                   
                    10 804                        10 868

Summa eget kapital                  13 055                        13 119

Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag                   1 985                          1 980 
Aktuella skatteskulder             5                    5
Övriga kortfristiga skulder             -                                   63

Summa kortfristiga skulder                                                         1 990                             2 048 

         

Summa eget kapital och skulder                15 045            15 167

Ställda säkerheter                  15   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.

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2012
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Noter

2 Omsättning per verksamhetsgren                   Koncernen          2012              2011

Elhandel                                       47 081           50 260
Elnät                          41 228           40 865
Fjärrvärme            30 865           29 828
KabelTV och Bredband                                                                            5 779             5 535 
Entreprenader och övrigt             2 801             2 658 
             
           127 754          129 146
    
3 Ersättning till revisorerna            Koncernen                Moderbolaget
                            2012      2011                       2012           2011
PwC
Revisionsuppdraget                                                               124        101            14                 6 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget            20         19                            -                  -
Skatterådgivning och övriga tjänster                          50         50               -                  - 
                                                  
              194       170                          14                 6

4 Anställda och personalkostnader       Koncernen     2012                          2011

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                   937                            879
Löner och andra ersättningar till övriga anställda                                                 7 292                        7 144
    
                                                                                                                    8 229                         8 023
Sociala avgifter enligt lag och avtal                                                                     2 505                         2 435
Pensionskostnader för verkställande direktören                                                     340                            336
Pensionskostnader för övriga anställda                                                                  922                           800
Övriga personalkostnader                                                                                   127                           501

Totalt                                                                                                          12 123                       12 095

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor                                                                                                                1                               1
Män                                                                                                                     4                               4  

Totalt                                                                                                                   5                               5

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

Totalt                                                                                                                   6                               6
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5 Rörelseresultat per verksamhetsgren           Koncernen               2012                2011

Elhandel                                                                                                                  4 381              2 918
Elnät                                                                                                                       3 515              3 831
Fjärrvärme                                                                                                              3 814               2 897
Kabel-TV och Bredband                                                                                               521                 379
Entreprenader och övrigt                                                                                             420                 920
Koncernmässiga justeringar                                                                                           625                     -

                                                                                                                            13 276             10 945

6 Skatt på årets resultat       Koncernen                            Moderbolaget
         2012              2011              2012                2011

Aktuell skatt för året       -1 786           - 685           -                    -5
Uppskjuten skatt (se not 14)       2 465           -1 218                   -                      -

Summa                                                                            679            -1 903                  0                     -5

7 Byggnader och mark                       Koncernen    2012 -12-31       2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden         13 038            13 038 
Inköp                  31                    -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                13 069             13 038

Ingående avskrivningar                                                                                             -6 081              -5 642
Årets avskrivningar                                                                                                     -440                -439

Utgående ackumulerade avskrivningar                      -6 521             -6 081

Utgående restvärde enligt plan          6 548              6 957



Noter

8 Maskiner och andra tekniska anläggningar  Koncernen  2012-12-31          2011-12-31

               
Ingående anskaffningsvärden               247 381               243 860
Årets förändringar
-Inköp                                               6 306                   5 425
- Försäljningar och utrangeringar                   -152                 -1 904
- Under året genomförda omfördelningar               29 742                         -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                            283 277               247 381 
Ingående avskrivningar                                                                                     -157 723              -150 356 
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar                                  67                   1 523
-Avskrivningar                                                                                                   -10 051                 -8 890                          

Utgående ackumulerade avskrivningar                                                     -167 707              -157 723
Ingående uppskrivningar                                                                                        3 230                  3 942 
Årets förändringar
-Avskrivningar på uppskrivet belopp                                                                        -712                     -712

Utgående ackumulerade uppskrivningar                  2 518                  3 230 
Ingående nedskrivningar                  -4 963                 -4 963

Utgående ackumulerade nedskrivningar                                                               -4 963                 -4 963

Utgående restvärde enligt plan                                                                         113 125                 87 925

9 Inventarier, verktyg och installationer         Koncernen     2012-12-31          2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden                                                                                12 420                 11 526 
Årets förändringar
-Inköp                        198                   1 410
-Försäljningar och utrangeringar       -406                     -516 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                                         12 212                12 420
Ingående avskrivningar                                                                                         -7 033                 -5 905 
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar        373                        79
-Avskrivningar                                                                                                    -1 194                  -1 207

Utgående ackumulerade avskrivningar                                                                 -7 854                  -7 033

Utgående restvärde enligt plan                                                                             4 358                   5 387

10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar.             Koncernen                2012-12-31          2011-12-31

Ingående nedlagda kostnader                31 311                23 895
Under året nedlagda kostnader                      43             7 416 
Under året genomförda omfördelningar             -29 742                          -
Omklassificering                  -1 560                          -

Utgående nedlagda kostnader                       52                 31 311
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11 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav   Koncernen            2012-12-31              2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden                                  11                          11

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                   11      11

Ingående uppskrivningar/nedskrivningar                 -10                          -10

Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar                                          -10                          -10

Utgående redovisat värde, totalt                                                                              1                            1

12 Andelar i intresseföretag

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

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

              1 000

13 Förändring av eget kapital

Moderbolaget

Eget kapital  2012-12-31                               212              2 039               10 782            86            13 119
Disposition av föregående års resultat                -                     -                      86           -86                     -
Årets resultat                                                  -                     -                         -           -64                  -64

Eget kapital  2012-12-31                            212             2 039               10 868            -64            13 055

Koncernen

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

Årets resultat                                                                         -                       -           11 103        11 103

Eget kapital  2012-12-31                                                  212                2 039           52 601        54 852
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14 Uppskjuten skatt                         Koncernen                2012-12-31             2011-12-31

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära 
skillnader på anläggningstillgångar                                                                      17 458                    19 923

               17 458                    19 923

15 Ställda säkerheter                        Koncernen                        Moderbolaget
                                                                                
               2012-12-31    2011-12-31   2012-12-31   2011-12-31

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                                                  45 830            36 912                 -                   -

Summa ställda säkerheter                                               163 050          154 132         4 034             4 034

16 Upplåning                  Koncernen                     2012-12-31     2011-12-31  

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

Summa           24 360           18 360

17 Checkräkningskredit                      Koncernen                     2012-12-31      2011-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till                                                         20 000           20 000
Utnyttjad kredit på checkräkningskredit uppgår till                                                         6 760           11 669

18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet       
       Koncernen                               2012              2011

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar       12 396           11 249
Försäljning av materiella anläggningstillgångar          -100                818
Utrangeringar av materiella anläggningstillgångar            118                    -
                     
           12 414            12 062                                                                 

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

Moderbolaget                                                                       Bokfört          Bokfört
                                                                                                                              värde             värde 
                                  12-12-31        11-12-31
                                                                                                                              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 
2013-04-18 för fastställelse.

Simrishamn 2013-03-07

Nils Olof Björk       Sverker Andersson

Elisabeth Kjellsson       Jörgen Andersson

Knut Jeppsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-03-22

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 

2012. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

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

rättvisande 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 2012 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 2012. 

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 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 och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

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

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Simrishamn den 22 mars 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marie Nilsson

Auktoriserad Revisor

Åke Sandberg  Bengt-Erik Larsson
Revisor  Revisor
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