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Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

VÄXTKRAFT PÅ ÖSTERLEN
Bilderna till årets årsredovisning är en presentation av vårens och 
sommarens växtkraft på Österlen. 
FOTO: BARBRO LAGERGREN 3



VERKSAMHETERNA

ÖSTERLENS KRAFT AB

Elnät
Energimarknadsinspektionen, EI, är den myndighet som 
reglerar bland annat hur stora intäkter som elnätsföretaget 
får ha. Beslut om detta ska tas före den fyraårsperiod som 
skall regleras efter ett omfattande arbete med uppgiftsläm-
ning för elnätsbolagen. Liksom förra reglerperioden har en
större del av elnätsföretagen en annan tolkning av lagstift-
ningen än EI vilket har inneburit fortsatt långvariga dom-
stolsprocesser. I första instans för intäktsperioden 2016 till 
2019 har elnätsföretagen i stort fått rätt mot EI. Därefter 
har EI överklagat domen. Troligtvis kommer denna process, 
och därmed osäkerheten i utfallet, att fortsätta en stor del 
av 2017.
I verksamheten har vi fortsatt med markförläggning av låg-
spänningsnätet och snart har vi stort sett hela vårt elnät 
under mark. Arbetena med upprustningar av mottagnings-
stationen i Simrishamn och i Vitaby samt fördelningsstatio-
nen i Brösarp fortgår.
Överföringen av elenergi har ökat med 7,9 GWh jämfört 
med föregående år. 2016 överförde vi 144,6 GWh mot 
136,7 GWh 2015. Ökningen är till största delen väderrela-
terat då 2016 var kallare än 2015.4

KONCERNCHEFEN 
HAR ORDET

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

utsägbara resultatpåverkande händelser har inträffat. Detta medför 

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

överträffar vad som budgeterats.
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Fjärrvärme
Trots påstötningar har vi fortfarande inte fått de slutliga vill-
koren för drift av den nya biobränslepannan från Länssty-
relsen.  Ansökan lämnades in i augusti 2015, Länsstyrelsen 
bad om kompletteringar både i maj och december 2016 
och fick svar omgående, men inget beslut har nått oss. 2016 
var ett mildare än ett så kallat normalår, men ändå något 
kallare än 2015. Därför ökade värmeleveranserna med 1,9 
GWh till 48,2 GWh mot 46,3 GWh 2015. Vår målsättning 
är att andelen förnyelsebart bränsle ska vara minst 98 % 
men vi nådde bara 96,2% 2016, vilket var sämre än 2015 
som hamnade på 97,8 %.
Under året har vi bland annat installerat nya frekvensom-
formare till distributionspumparna, vilket tryggar funktionen 
av dessa, som pumpar runt varmvattnet i fjärrvärmenätet.
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Bredband/ Kabel-TV
Vi har fortsatt utbyggnaden av fibernät inne i Simrishamns 
tätort och i västra delen av Simrislund.
Inne i tätorten upplever vi för närvarande inte något större 
intresse från våra konkurrenter, men vi är två aktörer som 
är aktiva i Simrislund.
Under året har vi installerat reservelverk som skall kunna 
producera tillräckligt med el för att tillgodose vårt kon-
tor med all data- och TV-utrustning i händelse av ström-
avbrott.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intres-

sen genom att direkt eller genom hel- eller delägda företag 

anskaffa, överföra och försälja energi samt driva annan där-

med förenlig verksamhet. Föreningen har ingen verksam-

het 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 Österlens Kraft Försäljnings 

AB (556301-9487).

Medlemmar

Medlemsregistret har kontrollerats och vid årets slut befun-

nits innehålla 414 behöriga medlemmar. 
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ÖSTERLENS KRAFT FÖRSÄLJNINGS AB

Elhandel
Bolaget har under 2016 sålt 98,3 GWh mot 93,5 GWh 
2015 till egna kunder. Ökningen beror på ett tillskott av nya 
kunder, inte minst från Sjöbo elnät till vilka vi är anvisnings-
leverantörer från och med första januari 2015.

STYRELSE
Ledamöter   Suppleanter

Nils Olof Björk Ordf  Markus Jonasson

Bitte Müller Hansen v.ordf. Bengt Åkesson

Elisabeth Kjellsson  Sverker Andersson

Knut Jeppsson

Jörgen Andersson 

Mandattiden utgår vid årets ordinarie föreningsstämma 
för Nils Olof Björk, Elisabeth Kjellsson, Bengt Åkesson och 
Sverker Andersson.

Styrelsen i föreningen har sammanträtt sex gånger sedan 

förra föreningsstämman.

MILJÖPÅVERKAN
Koncernen bedriver verksamhet som är tillståndspliktig en-
ligt miljöbalken. Den tillståndspliktiga verksamheten består 
av produktion av värme med biobränsle och olja. Miljöpå-
verkan avser främst utsläpp till luft.

SLUTORD
Österlens Kraft AB är ett lokalt företag som ägs av sina 
kunder genom en ekonomisk förening.
Vi verkar på en starkt reglerad marknad vad avser elnät. 
Osäkerheten i framtida regleringar gör att vi inte ens under 
innevarande verksamhetsår vet om vi har en avkastning 
som myndigheterna anser vara rimlig.
Vi verkar också på en konkurrensutsatt marknad vad gäller 
elhandel och bredband. Till och med fjärrvärmen är idag 
konkurrensutsatt av värmepumpar med nu rådande låga 
elpriser.
Under året har vi återigen genomfört kundundersökning. 
Denna visar på fortsatt mycket bra resultat med nöjd kund 
index, NKI, på 82,9 som förvisso är på en lägre nivå än 
2014 då vi hamnade på 84,4. 2016 uppgraderad vi våra 
ledningssystem för kvalitet och miljö till 9001:2015 respek-
tive 14001:2015.

Simrishamn den 7 februari 2017

Göran Andersson. Koncernchef



VERKSAMHETERNA

ELNÄT
Efter att ha markförlagt i stort sett all högspänningskabel har vi under året 
fortsatt med lågspänningsnätet. Målet, att ha hela elnätet markförlagt, bör vara 
uppfyllt inom några år. Upprustningsarbete med stationerna i Simrishamn, 
Vitaby och Brösarp har inletts och kommer att fortgå under kommande år.
Överföringen av elenergi har under året uppgått till 144,6 GWh, en ökning 
med 7,9 GWh jämfört med 136,7 GWh år 2015. Ökningen beror till största 
delen på att 2016 var kallare än 2015.

FJÄRRVÄRME
Värmeleveranserna ökade från 46,3 GWh 2015 till 48,2 GWh 2016, vilket 
beror på kallare väder. Andelen förnyelsebart bränsle var 96,2 % under 2016, 
en liten försämring mot 2015. Målet är att 98 % ska vara förnyelsebart.
Under året har vi bland annat installerat nya frekvensomformare till distri-
butionspumparna, vilket tryggar funktionen av dessa. Vår nya fjärrvärmechef 
tillträdde i oktober.

BREDBAND/KABEL-TV
Efterfrågan på fibernät är stor.  Vi har valt att endast hålla oss till Simrishamns 
innerstad, där vi för närvarande inte har så stor konkurrens.
Ett reservelverk har installerats. Detta klarar driften av våra servrar och TV-
utrustning och för den delen resten av kontoret i händelse av strömavbrott.

ELHANDEL
Bolaget har under 2016 sålt 98,3 GWh mot 93,5 GWh 2015 till egna kunder. 
Ökningen beror på ett tillskott av nya kunder, inte minst från Sjöbo elnät till 
vilka vi är anvisningsleverantörer från och med första januari 2015. 

Flerårsjämförelse 
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

                   2016            2015          2014            2013
Nettoomsättning tkr           122 595      116 885     117 834       124 838
Resultat efter finansiella 
poster tkr                            13 220         11 270        10 455        11 115
Balansomslutning tkr           157 133        155 438     155 497       157 555
Antal anställda st                        16                16              17               17
Soliditet %                                 59                53              46               40
Avkastning på totalt kapital %        9                  8                8                 9
Avkastning på eget kapital %        14                14              15               17

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel              10 376 887
Årets resultat                   -31 877

      kronor          10 345 010

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs             10 345 010

                               kronor            10 345 010 
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Koncernresultaträkning 

                       
          Not                                        2016                       2015 
 
      
Rörelsens intäkter m m             
Nettoomsättning              2                                  122 595             116 885 
Aktiverat arbete för egen räkning                                                        809                        554 
Övriga rörelseintäkter                                                                      219         28

Summa intäkter m m            123 623                  117 457

Rörelsens kostnader    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror               -75 581          -70 543 
Övriga externa kostnader             3           -9 599            -9 545
Personalkostnader                                                    4                       -13 192          -12 492 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar                         -11 222          -12 066  
              
Summa rörelsens kostnader                                                                         -109 594                 -104 646 
                                       
Rörelseresultat              5          14 029           12 811

Resultat från finansiella investeringar    
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag                 -                         -250

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                   44                          93 
Räntekostnader och liknande resultatposter                -853            -1 384

Summa resultat från finansiella poster                                -809                    -1 541

Resultat efter finansiella poster            13 220                    11 270

Skatt på årets resultat              6                        -3 001            -1 236 

Årets resultat              10 219           10 034

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2016
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Koncernbalansräkning
      

      Not      2016-12-31    2015-12-31 
 
 TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark         7              5 432             5 294 
Maskiner och andra tekniska anläggningar       8          101 478         104 938 
Inventarier, verktyg och installationer        9              3 126             2 104 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende    
materiella anläggningstillgångar                               10                   23                    - 
                             
                110 059         112 336

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav     11                    1                   1
Andelar i intresseföretag       12                                   750                750
 
Summa anläggningstillgångar             110 810         113 087 

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter                  2 997             3 479

Immateriella omsättningstillgångar                                  
Utsläppsrätter        13    687   415
 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar                 12 102           11 350 
Skattefordringar         803                      563
Övriga fordringar                                      -                461 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              15 461           13 916  
                              
                  28 366           26 290

Kassa och bank                 14 273           12 167 
  
Summa omsättningstillgångar               46 323           42 351

SUMMA TILLGÅNGAR                     157 133         155 438

 

Österlens Kraft Ek för. Årsredovisning 2016
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                                                                                 Not                          2016-12-31          2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital         
Bundet eget kapital                                     
Inbetalda insatser         694                     694 
Bundna reserver                   6 283            2 971 
          
                                6  977                  3 665

Fritt eget kapital
Fria reserver                              74 711                67 989 
Årets resultat                 10 219          10 034 
       
                  84 930           78 023 
                                        
 
Summa eget kapital                91 907          81 688

Avsättningar    
Avsättningar för skatter      14            19 464           18 827  
  
Långfristiga skulder               15, 16    
Skulder till kreditinstitut                14 500                 24 360

Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut                              6 000            6 000  
Förskott från kunder                  1 126             1 121
Leverantörsskulder                 13 128          1 7 852 
Övriga skulder                   3 664             3 285  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                7 344             2 305 
         
                                 31 262                 30 563 
                      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            157 133         155 438      

Koncernens förändringar i eget kapital

     

Eget kapital 2014-12-31                                              211             2 429             69 014           71 654
Beslut enligt årsstämma

Insatsemission                                                                  483                                      -483
Förskjutning mellan bundna och fria reserver                                            542                 -542
Årets resultat                                                                                                           10 034          10 034

Eget kapital 2015-12-31                                              694             2 971              78 023          81 688

Förskjutning mellan bundna och fria reserver                                         3 312               -3 312
Årets resultat                                                                                                           10 219          10 219

Eget kapital 2016-12-31                                              694             6 283              84 930          91 907

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2016
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Moderbolagets resultaträkning            
                                                                                     
            
             Not                         2016                       2015
Rörelsens kostnader                  
Övriga externa kostnader                                                        3                            -32                      -82

Summa rörelsens kostnader                                                -32                         -82
                                           
Rörelseresultat                                                                                                    -32                         -82
 
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                                                          -                             -
Räntekostnader och liknande resultatposter      -                         - 

Summa resultat från finansiella poster                 0                        0 

Resultat efter finansiella poster                               -32                          -82

Bokslutsdispositioner                                                          18                               -                          82

Årets förlust                                                                                                     -32                           0 
 
                                         
                          

Kassaflödesanalys för koncernen            
                                                                                     
             Not                         2016                      2015
    
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster                                   13 220                   11 270 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m            17                       11 056           12 387

Betald inkomstskatt                                                                 -2 603            -1 780 

                21 673                 21 877 
381

Förändring varulager                  482                         375
Förändring utsläppsrätter                            -269                  94 
Förändring kundfordringar                 -751                       -838 
Förändring kortfristiga fordringar              -1086             1 324 
Förändring leverantörsskulder              -4 724                     1 839 
Förändring kortfristiga rörelseskulder                                                     5 421            -4 211

Kassaflöde från den löpande verksamheten                        20 746           20 460
Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar             -8 950                    -9 217 
Sålda materiella anläggningstillgångar                  170                            -

Kassaflöde från investeringsverksamheten            -8 780            -9 217

Finansieringsverksamheten 
Amortering av skuld                       -9 860            -6 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                        -9 860            -6 000
Årets kassaflöde                            2 106            - 5 243 
Likvida medel vid årets början             12 167             6 924

Likvida medel vid årets slut                         14 273           12 167
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Moderbolagets balansräkning 
     
                Not                             2016-12-31                     2015-12-31 

 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
Aktuella skattefodringar            8       6 
             
    
Kassa och bank                          26                                  18  
  
Summa omsättningstillgångar                                 34                              24

Summa tillgångar                  14 841                        14 831

Eget kapital och skulder   

Eget kapital     14   

Bundet eget kapital    
Inbetalda insatser                                                             694                            694 
Reservfond                     2 039                         2 039 
                     
         2 733                         2 733

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst                   10 377                        10 377 
Årets förlust                         -32                                 - 
                   
                    10 345                        10 377

Summa eget kapital                  13 078                        13 110

Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag                    1 763                          1 721 

Summa kortfristiga skulder                                                          1 763                             1 721 

         

Summa eget kapital och skulder                 14 841            14 831
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

     

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

Insatsemission                                             483                                    -483
Disposition av föreg. års resultat                                                              140             -140
Årets resultat                                                                                                                -          

Eget kapital 2015-12-31                         694              2 039           10 377                 0              13 110

Årets resultat                                                                                                            -32                    -32

Eget kapital 2016-12-31                         694              2 039           10 377              -32              13 078

Inbetalda 
insatser

Bundna 
reserver

Årets 
resultat

Summa 
eget 
kapital 

Balanserat 
resultat

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2016



Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i
jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin
helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som
tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalt.

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

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

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

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2016
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Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar : Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester 
och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I bolaget förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbe-
stämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till ett annat bolaget och har inte någon legal eller in-
formell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra bolaget inte kan uppfylla sitt åtagande. 
Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då bolaget beslutar att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande 
om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger bolaget någon framtida ekono-
misk fördel redovisas en skuld och en kostnad när bolaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna 
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas 
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner 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

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skri-
vits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnaderna. Utdelning från 
dotterföretag redovisas som intäkt.

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

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter värderas till det lägsta av värdet vid tilldelningstillfället och det verkliga värdet på 
balansdagen.
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Not 2 Omsättning per verksamhetsgren

                     Koncernen
            2016                2015 
      
Elhandel                                          40 111                             37100 
Elnät                                              43 587                             42 575
Fjärrvärme          31 056                             30 402                                                     
KabelTv och Bredband           7 201                               6 265
Entreprenad och övrigt             641                                 543 
       
                                                                                                                   122 596                           116 885

Not 3 Ersättning till revisorerna

              Koncernen             Moderbolaget
          2016           2015                   2016              2015 

PwC       
Revisionsuppdraget            124              123                         10                12
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget                                                                    56                49                        21                 24
Skatterådgivning och övriga tjänster                                             20                16                           -                  -

Summa             200              188                         31               36       

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.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper forts.



        Koncernen
Medeltalet anställda                2016  2015 
Kvinnor          4                                4
Män                                                         12                              12

Totalt                     16                   16

Löner, ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader och
övriga personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören                1 114                          1 079
Löner och andra ersättningar till övriga anställda            7 547                          7 046

                8 661                          8 125

Sociala avgifter enligt lag och avtal              2 718                          2 559
Pensionskostnader för verkställande direktören                429                             414
Pensionskostnader för övriga anställda              1 136               1 042
Övriga personalkostnader                                                                                          248                            352

Totalt                                           13 192                        12 492

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor          2        2
Män                        3        3

Totalt          5        5

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor          -                                 -
Män          1                                 1

Totalt          6        6

Avtal om avgångsvederlag
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 18 månadslöner.
Avtalen avser endast uppsägning från företagets sida.

Not 5 Rörelseresultat per verksamhetsgren             

       Koncernen       2016               2015

Elhandel                                         2 209              1 349
Elnät                            6 021              5 432
Fjärrvärme              3 564              3 966 
KabelTV och Bredband                                                                             1 346              1 451
Entreprenader och övrigt                          197                 170 
Koncernmässiga justeringar                692    443 
            
              14 029            12 811
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Not 4  Anställda och personalkostnader



       Koncernen        2016 -12-31     2015-12-31
 
Ingående anskaffningsvärden                      307 139           298 007
-Inköp               6 886               9 132

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden        314 025          307 139

Ingående avskrivningar         -197 523         -187 196
-Avskrivningar           -10 430           -10 327

Utgående ackumulerade avskrivningar       -207 953         -197 523   

Ingående uppskrivningar                285                 618
-Avskrivningar på uppskrivet belopp              -285                -333

Utgående ackumulerade uppskrivningar                 0                  285

     

 Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar     

                              Koncernen                   2016               2015

Aktuell skatt         - 2 364                -747
Uppskjuten skatt              -637                -490

Skatt på årets resultat           -3 001             -1 237

Redovisat resultat före skatt         13  220            11 270

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)       -2 908              -2 479
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader             -75                -104
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter                2                    4
Skatteeffekt av avskrivning enligt restvärdesmetoden         -298                -333
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond           -11                  -12
Skatt hänförlig till ej utnyttjat underskottsavdrag               -8                     -
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat              -1              1 351
Förändring uppskjuten skatt              298                 337

Redovisad skattekostnad           -3 001            -1 236
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 Not 7 Byggnader och mark

                    Koncernen       2016 -12-31     2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärden                        13 088            13 088
-Årets inköp                495                     - 
                      
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden         13 583            13 088 

Ingående avskrivningar            -7 794             -7 404 
Årets förändringar
-Årets avskrivningar               -357                -390

Utgående ackumulerade avskrivningar           -8 151             -7 794

Utgående restvärde enligt plan           5 432              5 294 

Not 6 Skatt på årets resultat



Not 9  Inventarier, verktyg och installationer                  

             Koncernen     2016-12-31          2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden                  13 113                15 181
Årets förändringar
-Inköp                     1 546                     497 
-Försäljningar och utrangeringar                    -244                 -2 565

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                14 415                13 113

Ingående avskrivningar                -11 008                -10 748 
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar         238                     755
-Avskrivningar                      -519                 -1 015

Utgående ackumulerade avskrivningar               -11 289                -11 008

Utgående restvärde enligt plan                  3 126                   2 105

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav                  

             Koncernen     2016-12-31          2015-12-31

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

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar   

                    
                 Koncernen     2016-12-31          2015-12-31

Ingående nedlagda kostnader            -                      412
Under året nedlagda kostnader                                                                                  23                         -
Omklassificering                                                                                                         -                     -412 

Utgående nedlagda kostnader                                                                                    23                         0
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 Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar forts.    

Ingående nedskrivningar           -4 963            -4 963
-Återförda nedskrivningar                                                                                              369                    -

Utgående ackumulerade nedskrivningar                     -4 594             -4 963

Utgående restvärde enligt plan        101 478          104 938



Not 15 Ställda säkerheter                     

                Koncernen                        Moderbolaget                                                 
                                                                                 2016-12-31    2015-12-31  2016-12-31    2015-12-31

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                                                   85 111           74 860                 -                   -

Summa ställda säkerheter                                               202 331          192 080         4 034             4 034

Not 13 Utsläppsrätter
                                                                                  
      Koncernen              2016-12-31            2015-12-31

Tilldelade utsläppsrätter                    687                       415

Not 14  Uppskjuten skatt                                               

         
      Koncernen              2016-12-31     2015-12-31

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver                3 224              2 442 
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 
på anläggningstillgångar                16 240            16 385

Summa                 19 464                  18 827
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Not 12 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag.

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              750                100

Summa                750



Not 19 Andelar i koncernföretag
      
      Org nr                Säte                 Kapitalandel (%) 

Österlens Kraft AB                                                       556406-3054          Simrishamn      100
Österlens Kraft Försäljnings AB                                      556301-9487          Simrishamn      100

Moderbolaget                                             Kapital       Rösträtts-       Antal         Bokfört          Bokfört
                                                                       andel%        andel%         aktier           värde             värde   
                                                           
                                                                                                                           16-12-31       15-12-31
Österlens Kraft AB           100             100          2000           4 034            4 034

Summa                           4 034            4 034

Not 18  Bokslutsdispositioner          Moderbolaget                  2016              2015

Mottaget koncernbidrag från dotterföretag                -                 82 

Summa                   0                 82

Not 17  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      
               
      Koncernen                               2016              2015

               
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar       11 222           12 065 
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar              -                250 
Realisationsresultat vid försäljning/utrangering av
anläggningstillgångar                  -166                  72  
       
Summa           11 056           12 387                                                                
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Not 16 Upplåning         Koncernen                     2016-12-31     2015-12-31  

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

Summa                   0               360



Not 20 Förslag till disposition av resultatet         

      
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserade vinstmedel             10 376 887
Årets vinst                   -31 877

              10 345 010
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs             10 345 010

Summa              10 345 010 
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 
2017-04-25 för fastställelse.

Simrishamn 2016-03-16

Nils Olof Björk       Bitte Müller Hansen

Elisabeth Kjellsson       Jörgen Andersson

Knut Jeppsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017......

Marie Nilsson       Åke Sandberg
Auktoriserad revisor      Revisor

Bengt-Erik Larsson
Revisor

Not 21 Händelser efter balansdagen         

           

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.   



Revisionsberättelse

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

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Österlens Kraft Ekonomisk Fören-

ing för år 2016. 

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 2016 och av dessas finansiella resultat och koncernens kassaflöde för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar.

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

koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.  Vi är oberoende i förhållande till 

föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 

föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-

landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 

helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställn-

ing under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernre-

dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 

grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 

än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-

falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 

oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens  upp-

skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid up-

prättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.  Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 

på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhål-

landen göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och kon-

cernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 

enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 

Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra ut-

talanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 

förvaltning för Österlens Kraft Ekonomisk Förening för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust.

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

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid 

förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 

de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens och kon-

cernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta in-

nefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse 

att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot föreningen, eller

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 

vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om 

ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revision-

ssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen 

om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dis-

positioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-

mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 

är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 

situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 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. 

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2016

26



Simrishamn den 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Marie Nilsson
Auktoriserad revisor

Bengt-Erik Larsson      Åke Sandberg
föreningar. 
Revisor        Revisor
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