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koncernchefen har ordet

n

u har 2020 och mitt första år på Österlens Kraft
passerat, ett år som vi alla kommer att minnas
som Corona-året. Ingen kunde väl ana när året började och
vi fick höra de första rapporterna från Kina att det skulle
drabba världen på det sätt det gjort.
I skuggan av denna världspandemi har vi här på
Österlens Kraft fortsatt att arbeta för att våra kunder ska
kunna känna trygghet i de leveranser vi ansvarar för och
att vardagen inte ska störas av avbrott, varken vad gäller el,
värme eller kommunikation. Vi fick under året bekräftat att
vi är populära bland våra kunder. I den kundundersökning
vi vartannat år genomför blev vi ”bäst i klassen” i tre av
fem kategorier; bästa energikoncern, bästa fjärrvärme och
bästa fiber. Till detta kan tilläggas att vi även inom elnät
och elhandel kom topp-tio i hård konkurrens med ca 60
kollegor spridda över landet. Det kan jag inte annat än
känna oerhörd stolthet över.
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Håkan Rannestig
Koncernchef

Vi har även undersökt hur det ser ut i vårt närområde
gällande nya potentiella kunder, främst inom elhandel. Här
kan vi se att det finns stora möjligheter att berätta om oss
och göra oss kända för att på så sätt stärka vår popularitet
och attrahera ännu fler kunder. Utan att för den delen gå
alltför långt utanför det riktiga Österlen. Det ser jag som
en av utmaningarna inför 2021.
Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Därför har
vi inför 2021 förhoppningar om att kunna genomföra
både en ombyggnad av våra slitna kontorslokaler samt en
nybyggnation av ett nytt, ljust och inbjudande kontor. Det
kommer också ge oss möjlighet att låna ut eller hyra ut
lokaler till föreningar och företag som en del i vår sponsorpolicy för att stötta bygden.
Trots ett annorlunda år har vi utvecklats. Digitaliseringen har fått en extra skjuts. Numer är det normalt att ha
digitala möten på ett sätt som inte var självklart för ett år

sedan. Vi har bland annat haft möten med all personal där
alla deltagit via dator eller telefon och det har fungerat
alldeles utmärkt.
Inom bolaget har vi startat ett digitaliseringsprojekt där
vi utgår från kunden och hur kunden idag ställer krav på
möjligheten att kunna interagera med olika leverantörer
vid köp av produkter eller tjänster. Under 2020 har vi mest
”städat” data och förberett oss, men under 2021 kommer
kunderna att märka skillnad. I och med detta arbete frigör
vi intern tid som kan läggas på ännu mera kundvård i olika
former. Vi har även inlett samarbete med Eon och kan
numer erbjuda solcellslösningar till de kunder som önskar
detta.

Österlens Kraft är fortsatt starkt ekonomiskt och målet
är att bibehålla tillräcklig lönsamhet så vi kan utveckla
bolaget och fortsätta vara en möjliggörare för bygden. Vi
har även startat ett långsiktigt arbete med att stärka vårt
varumärke för att få våra kunder att känna att vi verkligen
behövs. Det kommer ytterligare att förstärka vår möjlighet
att fortsatt kunna vara en del av utvecklingen på Österlen.
Nu stänger vi 2020 och öppnar upp för ett nytt år med nya
utmaningar och möjligheter.
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APRIL 2020

MAJ 2020

Reinvesterad mottagningsstation Simrishamn färdig.

Sista luftledning för
högspänning urkopplad, alla ledningar nu
nedgrävda.
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SOLKRAFT
Nu kan våra kunder teckna
prisvärda och miljösmarta
alternativ med solceller
via vår hemsida.

medarbetar fanns på plats det
gågna året för att serva, utveckla
och fokusera på leveranser
till våra kunder

FEBRUARI 2020

SEPTEMBER 2020

Vi tar ett omtag och gör
en nystart kring
varumärke och
kommunikation.

Nytt vattenfilter installerat
för att värna vattenmiljön.

43.276.841
kwh värme

347 FAMILJER
OKTOBER 2020

JANUARI 2020

Mer än 50% av elmätare
är numera nya i vårt nät
och bytet fortsätter
med mål att vara klara
2023.

Vår nya VD Håkan
Rannestig tar över rodret.

fick varmare hem tack vare
vår fjärrvärme. (lägenheter & villor)

182
nya fiberkunder anslöt till oss.

”Vår kärlek till bygden
får kraften att gro.”

Många samtal besvarade av vår
kundtjänst, närmare bestämt:

9.977
året i siffror
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mål
vision
affärsidé

”Österlens Kraft, din lokala hjälte inom energi
och kommunikation som erbjuder hållbara
lösningar, idag och i framtiden.”
Under första delen av året genomförde vi ett arbete med
att ta fram en uppdaterad vision för Österlens Kraft. Vi ville
att visionen skulle spegla våra ambitioner och påminna oss
om vilka vi är idag och vilka vi vill vara i framtiden. I arbetet
formulerades också de mål vi bör sikta på de kommande tre
åren för att ta oss närmare vår ”wanted position”.
I visionen talar vi om oss som lokala
hjältar, vilket syftar till att vi finns där
våra kunder finns, lokalt på Österlen.
Det betyder också att vi erbjuder arbetstillfällen för människorna som bor i
trakten, att vi säljer tjänster som skapar
både trygghet och livskvalitet för våra
kunder, som företrädesvis finns i sydöstra Skåne. Vidare syftar hjältereferensen
till att vi alltid finns nära till hands om
något i el-, värme- eller fibernätet mot
förmodan skulle strula. Dessutom satsar
vi på det lokala föreningslivet genom
en bred och generös sponsring. En aktiv,
meningsfull vardag för människorna i
bygden är nämligen viktigt för oss. På
riktigt viktigt.
Affärsidén är enkel. Leverera enkla,
pålitliga och hållbara tjänster med hög
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kvalitet inom våra fyra områden; elnät,
elhandel, fjärrvärme och kommunikation. Ge förstklassig, lokal service och
göra det med ett leende. Vi vill att det
ska kännas tryggt, ärligt och enkelt
att vara kund hos Österlens Kraft. Idag
och i framtiden.
Målen som togs fram i början av
året är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär och delades in i totalt sex
olika fokusområden i den affärsplan
som gäller fram till 2023. Det finns
övergripande mål på koncernnivå, mål
som rör de gemensamma funktionerna, samt specifika mål per våra fyra
huvudområden. Vi har höga ambitioner för de kommande åren och målen
vi formulerat kommer att hjälpa oss
framåt.
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kärleken till bygden.

Välkommen till oss som kund.
Tillsammans skapar vi
förutsättningar för en levande
landsbygd och en aktiv vardag.
Varje år stödjer vi 100-tals ideella
föreningar på Österlen. Vår kärlek
till bygden får kraften att gro.

Tel: 0414-285 60
info@osterlenskraft.se
www.osterlenskraft.se
Välkommen som kund till oss på Österlens Kraft.
Tel: 0414-285 60 • info@osterlenskraft.se • www.osterlenskraft.se
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Tillsammans skapar vi
förutsättningar för en levande
landsbygd och en aktiv vardag.
Varje år stödjer vi 100-tals ideella
föreningar på Österlen. Vår kärlek
till bygden får kraften att gro.

Tel: 0414-285 60
info@osterlenskraft.se
www.osterlenskraft.se

Välkommen till oss som kund. Tillsammans skapar vi
förutsättningar för en levande landsbygd och en aktiv vardag.
Varje år stödjer vi 100-tals ideella föreningar på Österlen. Vår kärlek till bygden får kraften att gro.
Te l : 0 4 1 4 - 2 8 5 6 0

•

info@osterlenskraft.se

•

www.osterlensk raf t.se
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våra värdeord
Enkelt • Hållbart • Tryggt
ENKELT
Det ska vara enkelt att vara i kontakt
med Österlens kraft. Enkelt att få en
överblick över produkter och tjänster.
Enkelt att fråga oss och få hjälp av oss.
Det ska vara enkelt att fråga, enkelt
att beställa. Jordnära personal. Inget
krångel, helt enkelt.

HÅLLBART
Att arbeta med hållbarhet är en
förutsättning för att bidra till en
bättre värld. Inte bara genom att tänka
klimatsmart och hållbart utifrån ett
miljöperspektiv, utan också genom
att jobba med ett hållbart företagsklimat. Det gör vi genom att finnas på
landsbygden, bidra till jobbtillfällen
och utveckling i bygden.
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TRYGGT
Trygghet är viktigt för oss på Österlens
Kraft. Det ska kännas tryggt att vara
kund hos oss. Vi vill hålla det vi lovar
och leverera det vi sagt, skapa en väl
fungerande infrastruktur av el, värme
och fiber, finnas till hands. Vi vill också
skapa trygghet genom att satsa på en
levande landsbygd. Därför sponsrar vi
varje år 100-tals lokala föreningar och
organisationer.
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Österlens Kraft Ek för
Org.nr 738800-2706
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Tryggt

Förvaltningsberättelse

Trygghet är viktigt för oss på Österlens Kraft. Det ska kännas tryggt att vara kund hos oss. Vi vill hålla
det vi lovar och leverera det vi sagt, skapa en väl fungerande infrastruktur av el, värme och fiber, finnas
Information
omockså
verksamheten
till hands. Vi vill
skapa trygghet genom att satsa på en levande landsbygd. Därför sponsrar vi varje
år 100-tals lokala föreningar och organisationer.
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt eller genom hel- eller
delägda
Hållbartföretag anskaffa, överföra och försälja energi samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
Föreningen har ingen verksamhet utan all verksamhet bedrivs av dotterbolagen.
Att arbeta med hållbarhet är en förutsättning för att bidra till en bättre värld. Inte bara genom att tänka
klimatsmart och hållbart utifrån ett miljöperspektiv, utan också genom att jobba med ett hållbart
företagsklimat. Det gör vi genom att finnas på landsbygden, bidra till jobbtillfällen och utveckling i
Mål,
vision, affärsidé
bygden.
Under första delen av året genomförde vi ett arbete med att ta fram en uppdaterad vision för Österlens
Verksamheterna
Kraft. Vi ville att visionen skulle spegla våra ambitioner och påminna oss om vilka vi är idag och vilka vi
vill vara i framtiden. I arbetet formulerades också de mål vi bör sikta på de kommande tre åren för att ta
oss
närmare vår ”wanted position”.
Elnät
Elnätsverksamheten är fortsatt stark och vi har under året genomfört ett antal projekt för att
ytterligare trygga framtida leveranser.

Österlens Kraft, din lokala hjälte inom energi
och 50/10
kommunikation
som
erbjuder
Ny transformator
kV installerades i Simrishamn
i början
av året och denhållbara
nya
transformatorn ämnad för Brösarp levererades från Italien precis innan Italien stängde sina
lösningar,
idag skulle
ochäventyra
i framtiden.
gränser. Här fanns en viss
oro att coronasituationen
leveransen, men allt gick

bra. Transformatorn installerades i Brösarp och byggdes in för att få en station utan staket.
I visionen talar vi om oss som lokala hjältar, vilket syftar till att vi finns där våra kunder finns, lokalt på
Österlen.
Detatt
betyder
också
att vi
erbjuder
arbetstillfällen
människorna
bor i4trakten,
Arbetet med
byta till
de nya
mätarna
fortskrider
mycketför
bra.
Vi har bytt som
omkring
700 att vi säljer
tjänster
som ca
skapar
trygghet
ochberäknas
livskvalitet
våra
kunder, som företrädesvis finns i sydöstra
mätare utav
7500både
mätare.
Arbetet
varaför
klart
2024.
Skåne. Vidare syftar hjältereferensen till att vi alltid finns nära till hands om något i el-, värme- eller
fibernätet
mot förmodan skulle
strula. Dessutomhar
satsar
vi på
det lokala
genom en bred och
Ett antal ledningsprojekt
samt nätstationsutbyte
också
utförts
enligtföreningslivet
plan.
generös sponsring. En aktiv, meningsfull vardag för människorna i bygden är nämligen viktigt för oss. På
riktigt
viktigt. av elenergi minskade under 2020 med 3,5GWh jämfört med föregående år. 2020
Överföringen
överförde vi 132,6 GWh vilket ska jämföras med 136,1 GWh år 2019. Minskningen får anses
Affärsidén
enkel.vädret.
Leverera enkla, pålitliga och hållbara tjänster med hög kvalitet inom våra fyra
bero på det är
varma
områden; elnät, elhandel, fjärrvärme och kommunikation. Ge förstklassig, lokal service och göra det med
ett
leende. Vi vill att det ska kännas tryggt, ärligt och enkelt att vara kund hos Österlens Kraft. Idag och i
Fjärrvärme
framtiden.
Under 2020 fastställde Mark- och miljööverdomstolen de utsläppskrav som Länsstyrelsen ställt
Målen som togs fram i början av året är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär och delades in i totalt
på vår verksamhet rörande stoft och kondensatvatten. För att uppfylla dessa krav har vi
sex olika fokusområden i den affärsplan som gäller fram till 2023. Det finns övergripande mål på
installerat nya filter på både rökgaser och kondensatvatten. Installationerna är färdiga och
koncernnivå, mål som rör de gemensamma funktionerna, samt specifika mål per våra fyra huvudområden.
reningsanläggningarna är i drift.
Vi har höga ambitioner för de kommande åren och målen vi formulerat kommer att hjälpa oss framåt.
Eftersom det inte blev någon riktig vinter 2020 så hade vi den lägsta värmeleveransen på över

Värdeord
tio år. Under 2020 levererade vi endast 43,3 GWh.

Enkelt
Vår målsättning att andelen förnyelsebart bränsle ska vara minst 98 % uppfylldes under 2020
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då flisandelen var drygt 99 %. Detta tack vare den milda vintern och att vi klarade
Det
ska vara enkeltutan
att vara
med Österlens kraft. Enkelt att få en överblick över produkter och
eldningssäsongen
någrai kontakt
större haverier.
tjänster. Enkelt att fråga oss och få hjälp av oss. Det ska vara enkelt att fråga, enkelt att beställa. Jordnära
personal. Inget krångel, helt enkelt.
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Bredband/Kabel-TV
Under 2020 kopplades 182 st nya fiberkunder in och arbetet fortgår med oförminskad fart. Vi
ställer just nu in siktet på de fastighetsägare som har fiberuppkoppling via andra operatörer.
Eftersom kunder där har hört av sig och vill ha bredband via oss, har vi startat dialog med
ägarna för att kunna koppla in oss i fastighetsnätet och på så vis konkurrera med övriga
operatörer. I dagsläget har vi kopplat in oss i Kanslihusets bestånd med ca 300 presumtiva
kunder. Vi fortsätter även att undersöka hur vi skulle kunna erbjuda tjänster till fler kunder
inom vårt område.

Förändring av eget kapital

Inbetalda
insatser

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Belopp vid årets ingång
Utträde
Omräkningsdifferens

629 900
-1 500

2 038 940

117 338 000

Belopp vid årets utgång

628 400

2 038 940

264 491
9 759 821
127 362 312

Koncernen

Elhandel
Bolaget har under 2020 sålt 82,3 GWh till egna kunder, vilket kan jämföras med 90,6 GWh år
2019. Minskningen beror till stor del på att 2020 var ett varmt år. Dessutom minskade
förbrukningen i samband med pandemins start under våren. Antalet hushållskunder har ökat
något under 2020 jämfört med 2019 vilket är positivt. Under 2020 kommer vi att fortsätta jobba
med att vara en trygg partner till våra kunder. Vi fortsätter också att utveckla elhandeln för att
göra det så smidigt som möjligt för kunderna.
Samarbetet med EFS fortlöper. Likaså anvisningsleveranserna till Sjöbo elnät.

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Utträde
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Företaget har sitt säte i Simrishamn.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet har påverkat bolagets finansiella ställning.
Vi bedömer att påverkan på bolaget har varit begränsad.

120 006 840
-1 500
264 491
9 759 821
130 029 652

Inbetalda
insatser

Bundna
reserver

Balanserat
resultat

Årets
resultat

629 900
-1 500

2 038 940

10 230 862

-15 111

12 884 591
-1 500

-15 111

15 111
-99 595
-99 595

0
-99 595
12 783 496

628 400

2 038 940

10 215 751

Totalt

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

balanserad vinst
årets förlust

Koncernen bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Den tillståndspliktiga
verksamheten består av produktion av värme med biobränsle och olja. Miljöpåverkan avser främst
utsläpp till luft.

disponeras så att
i ny räkning överföres

Ägarförhållanden

Totalt

10 215 751
-99 595
10 116 156
10 116 156

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

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 befunnits innehålla 323 behöriga medlemmar.

Flerårsöversikt (Tkr)
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Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

2020
126 772
12 467
184 731
19
71
7
10

2019
138 669
14 658
170 023
17
71
9
12

2018
134 821
7 347
163 428
17
67
5
7

2017
124 170
13 285
159 318
16
64
9
13

2016
122 595
13 220
157 133
16
59
9
14
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Koncernens
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

2020-01-01
-2020-12-31

6 (20)

Österlens Kraft Ek för
Org.nr 738800-2706

2019-01-01
-2019-12-31

Koncernens
Balansräkning

Tkr

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

2020-12-31

2019-12-31

452
452

0
0

Tkr

3, 4
5

126 773
1 190
537
128 500

138 669
710
1 441
140 820

-77 666
-10 602
-17 265

-90 448
-11 544
-15 192

-10 219
-115 752
12 748

-9 018
-126 202
14 618

Resultat efter finansiella poster

-251
54
-84
-281
12 467

0
83
-43
40
14 658

Resultat före skatt

12 467

14 658

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

-610
-2 097
9 760

-2 812
-529
11 317

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
6
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

7
8
9

2 534
116 193
3 953

4 636
100 362
4 132

10

2 480
125 160

5 309
114 439

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

11

500
0
500
126 112

750
1
751
115 190

2 789
776
3 565

4 320
1 308
5 628

10 569
2 692
16
16 279
29 556

13 670
913
33
15 511
30 127

24 610
57 731

19 078
54 833

183 843

170 023

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Utsläppsrätter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

18

7 (20)
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Koncernens
Balansräkning

8 (20)

Not

2020-12-31

2019-12-31

Tkr

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

12 467
10 219
-2 389

14 658
9 017
-2 080

628
2 039
127 362

630
2 039
117 338

20 297

21 595

130 029

120 007

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

21 056
21 056

19 224
19 224

2 063
3 101
-750
571
1 395
26 677

-1 112
2 687
1 721
-4 621
-579
19 691

1 093
12 677
10 079
8 909
32 758

966
12 106
9 497
8 223
30 792

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-452
-20 942
251
-21 143

0
-15 088
0
-15 088

183 843

170 023

0
0

-49
-49

5 534

4 554

19 078
24 612

14 524
19 078

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Återbetalning insatser
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

20

9 (20)

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Inbetalda insatser
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Österlens Kraft Ek för
Org.nr 738800-2706
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Moderbolagets
Resultaträkning

10 (20)

Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Tkr

Moderbolagets
Balansräkning

-1
-1

0
0

Not

2020-12-31

2019-12-31

Rörelseresultat

-99
-99
-100

-83
-83
-83

Resultat efter finansiella poster

-100

-83

Resultat före skatt

-100

-83

Årets resultat

-100

-83

3

4 034
8 789
12 823
12 823

4 034
10 773
14 807
14 807

11
11

13
13

12 834

14 820

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

22

11 (20)

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Österlens Kraft Ek för
Org.nr 738800-2706
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Moderbolagets
Balansräkning

12 (20)

Not

2020-12-31

Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 (20)

2019-12-31

Tkr

Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Bundna reserver

Österlens Kraft Ek för
Org.nr 738800-2706

Allmänna upplysningar

15
628
2 039
2 667

630
2 039
2 669

10 216
-100
10 116
12 783

10 299
-83
10 216
12 885

51
0
51

1 928
7
1 935

12 834

14 820

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Byggnader
Markanläggningar
Fjärrvärmeanläggningar
Elnätsanläggningar
Elmätare
Bilar och transportmedel
Övriga inventarier

24

20
2-5
5
3-5
3-5
10
20
10-20
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kassaflödesanalys

Leasingavtal

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Koncernen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

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 2 Intäkternas fördelning
Koncernen
Nettoomsättningen per rörelsegren
Elnät
Fjärrvärme
Kabel-TV och bredband
Entreprenader och övrigt
Elhandel

2020

2019

50 104
30 061
8 436
203
37 968
126 772

50 862
31 994
7 928
208
47 677
138 669

Not 3 Arvode till revisorer
Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
2020
2019
PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning

189
27
49
265

144
27
24
195
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Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.
PwvC
Revisionsuppdrag

2020

2019

16
16

34
34

Not 4 Leasingavtal
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 415 tkr (560 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2020
2019
Inom ett år
192
242
Senare än ett år men inom fem år
497
371
689
613

Not 5 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

2020

2019

4
15
19

3
14
17

1 636
9 695
11 331

1 278
8 350
9 628

752
1 696
3 078
5 525

582
1 469
2 988
5 039

16 856

14 668

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

Not 7 Byggnader och mark
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

28

2020-12-31

2019-12-31

1 286
452
1 738

1 286
0
1 286

-1 286
-1 286

-1 286
-1 286

452

0

2020-12-31

2019-12-31

12 970
12 970

12 970
12 970

-8 334
-2 102
-10 435

-8 071
-263
-8 334

2 534

4 636

2020-12-31
222 926
22 956
-2 796
-1
243 085

2019-12-31
223 572
14 044
-14 690
0
222 926

-117 602
2 796
-7 123
-121 929

-124 346
14 690
-7 946
-117 602

0
0
0
0
-4 963
-4 963

3 178
-3 179
0
0
-4 963
-4 963

116 193

100 361
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

18 (20)

Utgående redovisat värde

Not 11 Andelar i intresseföretag
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Utgående redovisat värde

30

Not 12 Varulager
Koncernen

2020-12-31

2019-12-31

17 381
813
-942
17 253

16 564
1 165
-347
17 381

Materiel och reservdelar för drift av elnät
Bränsle till fjärrvärme
Material och reservdelar för drift av Kabel-TV och bredband

-13 249
943
-994
-13 299

-12 703
347
-893
-13 249

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

3 953

4 132

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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2020-12-31

2019-12-31

5 309
1 238
-4 067
2 480

5 430
6 023
-6 144
5 309

2 480

5 309

2020-12-31

2019-12-31

1
1

1
1

-1
-1

0
0

0

1

Upplupna intäkter för försåld el
Upplupna intäkter för elnät, fjärrvärme och bredband
Förutbetalda kostnader
Reduktion energiskatt

Not 14 Uppskjuten skatt
Koncernen
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader

19 (20)

2020-12-31

2019-12-31

599
2 131
59
2 789

1 400
2 349
570
4 319

2020-12-31

2019-12-31

4 899
10 950
386
44
16 279

4 876
9 610
963
63
15 512

2020-12-31

2019-12-31

21 435
-379
21 056

4 239
14 985
19 224
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Not 15 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2020-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets förlust

10 216
-100
10 116

disponeras så att
i ny räkning överföres

Revisionsberättelse - kommer

10 116

Simrishamn den 11 mars 2021
Nils-Olof Björk
Ordförande

Markus Jonasson

Tiina Helin
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Elisabeth Kjellsson
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Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Paul Eriksson
Auktoriserad revisor

Johan Holmgren
Revisor

Åke Sandberg
Revisor
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