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Nu har mitt andra år passerat på Österlens Kraft, år 2021 som även det har präglats av CORONA.
Vi såg ljuset komma under sommaren men under hösten har pandemin slagit till igen och vi har, jämfört 
med förra året, drabbats av fler fall både medarbetare samt inom familjerna. Trots detta har vi kunnat 
fortsätta leverera som vanligt.

Under 2021 fick vi se effekterna vad en alltmer europeisk elmarknad innebär för svenska elhandelpriser. 
Priset i december var fem gånger priset i januari. Detta har inneburit att El och Energi kommer att bli en 
fråga som kommer att vara med på allvar under kommande års valdebatter.

För oss på Österlens Kraft innebar det att vår kundservice har haft betydligt fler samtal från oroliga 
kunder. Vi har även när priset började skena slutat att erbjuda fasta elhandelsavtal. Vi slutade med det då 
vi inte kunde erbjuda ett pris som vi tycker var rimligt för kunderna. Vi avvaktar utvecklingen på mark-
naden innan vi återför fasta priser. Tyvärr så ser vi inte att en återgång till de låga priser vi såg 2020 ligger 
inom närtid.

Våra nya fina lokaler växer sakta fram och kommer att bli en välkommen arbetsmiljö för våra medarbe-
tare. Gänget sitter för närvarande i olika tillfälliga lokaler i såväl Simrishamn som Vitaby och nu längtar 
alla efter det nya fina kontoret.

Vi fortsätter våra ambitioner att bli utveckla bolaget genom digitala lösningar i såväl produktion som 
kundservice. Det gäller att vi tar rätt steg framåt för att säkra leveransförmåga samt att möta kunders 
förväntningar. I allt detta vill vi även stärka upplevelsen hos kunderna att vi är lokala, det ska gå och ringa 
och kunderna ska kunna möta oss i verkligheten. Vi kommer att prova olika idéer för att öka vår synlig-
het, både i digitala medier, tryckta tidningar samt i verkligheten.

Österlens Kraft är fortsatt starka ekonomiskt och målet är att bibehålla tillräcklig lönsamhet så vi kan 
både utveckla bolaget och fortsätta vara en möjliggörare för bygden. 
Nu stänger vi år 2021 och öppnar upp för ett nytt år 2022.
2022 fyller vi 100 år. Det ska vi se till så att vi firar lite extra.

KONCERNCHEFEN HAR ORDET
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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.

 

Verksamheterna

Elnät
Verksamheten är fortsatt stark och vi har under året genomfört ett antal projekt för att
ytterligare trygga framtida leveranser.
Under året har vi möjliggjort för Simrishamn att köra elbussar, vi har varit med på ett bra sätt i
Skansenområdet och kunnat förbereda alla kablar och stationer. Utöver det har vi genomfört ett
antal ledningsprojekt samt nätstationsutbyte enligt plan.
 
Leveranssäkerheten är extremt bra med avbrottstid till kund på mindre en 1 minut när man
mäter snittet över alla kunder. Här är vi i toppskiktet i Sverige.
 
Mätarbyten till de nya mätarna fortskrider mycket bra. Vi har bytt omkring 6200 mätare utav ca
7500 mätare. Arbetet skall vara klart 2024.
 
Under 2021 har vi sett en avsevärd ökning gällande överföring av energi i vårt område med 10,1 GWh,
142,3 GWh 2021 jämfört med 132,2GWh 2020. En orsak till detta är att vi har haft kallt slut på året där
december var ovanligt kall. Vi ser även att verksamheter har kunnat vara i gång lite mer än förra året.
 

Fjärrvärme
Under 2021 har vi påbörjat byte av styrsystem för alla pannor. Styrsystemet har varit en stor risk under
några år då det bygger på datorprogram där supporten har upphört. I och med ett nytt styrsystem har vi
möjlighet att minska sårbarheten både när det gäller support och att vi själva kan sprida kompetens
gällande styrsystemet på fler medarbetare.
 
Vi ser även effekter på fjärrvärmen av ett kallare år med värmeleveranser på 49,1 GWh jämfört med
2020 då vi levererade 43,3 GWh. Vår målsättning är att andelen förnyelsebart bränsle ska vara minst 98
%. Vi lyckades nå 98 %, utmaningen med kallare väder och vissa störningar i driften av pannorna gjorde
att vi precis klarade målet.
 

Bredband/Kabel-TV
Under 2021 kopplades 262 nya fiberkunder in och arbetet fortgår med oförminskad fart.
Vi fortsätter vårt arbete med att bearbeta fastighetsägare som tidigare varit inkopplade till våra
konkurrenter. Utöver det så erbjuder vi kunder i områden som är delvis utbyggda och tidigare ägare har
valt att avstå fiber eller att nuvarande ägare ångrat sig och nu ser ett behov. Inom tjänster kan nu även
kunder hyra utrustning av oss till sin WIFI-funktion.
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kunder hyra utrustning av oss till sin WIFI-funktion.

Elhandel
Bolaget har under 2021 sålt 88GWh jämfört med 82,3 GWh 2020. Antal kunder ligger på en
stabil nivå så ökning får även här kopplas till ökad förbrukning främst kopplat till kallare väder.
Under 2021 har vi tagit beslut att aktivt agera för att öka antal kunder de närmaste tre åren.
Målsättningen är en ökning på 15% jämfört med dagens antal. Hur vi ska få det att hända blir
en utmaning och för tillfälligt är den tuffare än någonsin. Vi kommer att testa lite olika idéer.
 
Samarbetet med EFS fortlöper likaså anvisningsleveranserna till Sjöbo elnät.
 
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.
 
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
 
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.

Ägarförhållanden
 
Föreningen är moderbolag i en koncern. Dotterbolagen består av Österlens Kraft AB (556406-3054),
Österlens Kraft Försäljnings AB (556301-9487) samt Österlens Kraft Media AB (559346-4984).

Medlemmar

Medlemsregistret har kontrollerats och vid årets slut befunnits innehålla 317 behöriga medlemmar.

Flerårsöversikt  (Tkr)      
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 176 331 126 772 138 669 134 821 124 170
Resultat efter finansiella poster 16 172 12 467 14 658 7 347 13 285
Balansomslutning 224 234 184 731 170 023 163 428 159 318
Antal anställda 20 19 17 17 16
Soliditet 63,6 71,0 71,0 67,0 64,0
Avkastning på totalt kapital 7 7 9 5 9
Avkastning på eget kapital 11,3 10,0 12,0 7,0 13,0
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Förändring av eget kapital

Koncernen
Inbetalda
insatser

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

     
Belopp vid årets ingång 628 400 2 038 940 127 362 312 130 029 652
Utträde -6 000   -6 000
Årets resultat   12 720 000 12 720 000
Belopp vid årets utgång 622 400 2 038 940 140 082 312 142 743 652
     

Moderbolaget 
Inbetalda
insatser

Bundna
reserver

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

      
Belopp vid årets ingång 628 400 2 038 940 10 215 751 -99 595 12 783 496
Utträde -6 000    -6 000
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:   -99 595 99 595 0
Årets resultat    145 448 145 448
Belopp vid årets utgång 622 400 2 038 940 10 116 156 145 448 12 922 944
      
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 10 116 156
årets vinst 145 448
 10 261 604
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 10 261 604
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Nettoomsättning 2 176 331  126 773  
Aktiverat arbete för egen räkning  999  1 190  
Övriga rörelseintäkter  2 233  537  
  179 563  128 501  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -119 533  -77 666  
Handelsvaror  -751  0  
Övriga externa kostnader 3, 4 -13 306  -10 602  
Personalkostnader 5 -19 730  -17 265  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -9 476  -10 219  
Övriga rörelsekostnader  -598  0  
  -163 394  -115 752  
Rörelseresultat  16 169  12 748  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar  0  -251  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  32  54  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -29  -84  
  3  -281  
Resultat efter finansiella poster  16 172  12 467  
      
Resultat före skatt  16 172  12 467  
      
Skatt på årets resultat  -1 878  -610  
Uppskjuten skatt  -1 573  -2 097  
Årets resultat  12 720  9 761  



9

Österlens Kraft Ek för
Org.nr 738800-2706    
     
Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Nettoomsättning 2 176 331  126 773  
Aktiverat arbete för egen räkning  999  1 190  
Övriga rörelseintäkter  2 233  537  
  179 563  128 501  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -119 533  -77 666  
Handelsvaror  -751  0  
Övriga externa kostnader 3, 4 -13 306  -10 602  
Personalkostnader 5 -19 730  -17 265  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -9 476  -10 219  
Övriga rörelsekostnader  -598  0  
  -163 394  -115 752  
Rörelseresultat  16 169  12 748  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar  0  -251  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  32  54  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -29  -84  
  3  -281  
Resultat efter finansiella poster  16 172  12 467  
      
Resultat före skatt  16 172  12 467  
      
Skatt på årets resultat  -1 878  -610  
Uppskjuten skatt  -1 573  -2 097  
Årets resultat  12 720  9 761  



10

Österlens Kraft Ek för
Org.nr 738800-2706    
     
Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 6 362  452  
  362  452  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 7 2 423  2 534  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 124 133  116 193  
Inventarier, verktyg och installationer 9 4 258  3 953  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 10 16 719  2 480  
  147 533  125 161  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11, 12 500  500  
  500  500  
Summa anläggningstillgångar  148 395  126 112  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m 13     
Råvaror och förnödenheter  2 420  2 789  
Utsläppsrätter  1 381  776  
  3 801  3 565  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  17 210  10 569  
Aktuella skattefordringar  1 509  2 692  
Övriga fordringar  3  16  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 31 574  16 279  
  50 296  29 555  
      
Kassa och bank 15 21 742  24 610  
Summa omsättningstillgångar  75 839  57 731  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  224 234  183 843  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Inbetalda insatser  622  628  
Övrigt tillskjutet kapital  2 039  2 039  
Annat eget kapital inklusive årets resultat  140 083  127 362  
      
Summa eget kapital  142 744  130 030  
Avsättningar      
Avsättningar för uppskjuten skatt 16 22 629  21 056  
  22 629  21 056  
      
Kortfristiga skulder      
Förskott från kunder  1 075  1 093  
Leverantörsskulder  24 048  12 677  
Övriga skulder  9 934  10 079  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 23 804  8 909  
  58 861  32 757  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  224 234  183 843  
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  16 172  12 467  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m  9 505  10 219  
Betald skatt  -695  -2 389  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  24 982  20 297  
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten  -235  2 063  
Förändring kundfordringar  -6 641  3 101  
Förändring av kortfristiga fordringar  -15 282  -750  
Förändring leverantörsskulder  11 372  571  
Förändring av kortfristiga skulder  14 733  1 395  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  28 929  26 676  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  0  -452  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -32 356  -20 942  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  609  0  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -50  251  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -31 797  -21 143  
      
Årets kassaflöde  -2 868  5 533  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  24 610  19 078  
Likvida medel vid årets slut  21 742  24 611  
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 
 

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  0  -1  
  0  -1  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 3 -93  -99  
  -93  -99  
Rörelseresultat  -93  -100  
      
Resultat efter finansiella poster  -93  -100  
      
Bokslutsdispositioner 19 238  0  
Resultat före skatt  145  -100  
      
Årets resultat  145  -100  
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 20, 21 6 332  4 034  
Fordringar hos koncernföretag  6 632  8 789  
  12 964  12 823  
Summa anläggningstillgångar  12 964  12 823  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kassa och bank  16  11  
Summa omsättningstillgångar  16  11  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  12 980  12 834  
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 22     
Bundet eget kapital      
Inbetalda insatser  622  628  
Bundna reserver  2 039  2 039  
  2 661  2 667  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  10 116  10 216  
Årets resultat  145  -100  
  10 261  10 116  
Summa eget kapital  12 922  12 783  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till koncernföretag  58  51  
Summa kortfristiga skulder  58  51  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 980  12 834  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
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 20  
   
Byggnader 2-5  
Markanläggningar 5  
Fjärrvärmeanläggningar 3-5  
Elnätsanläggningar 3-5  
Elmätare 10  
Bilar och transportmedel 20  
Övriga inventarier 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.
 
Leasingavtal
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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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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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
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. 
 
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
 2021 2020
   
Nettoomsättningen per rörelsegren   
Elnät 53101 50104
Fjärrvärme 35939 30061
Kabel-TV och bredband 8897 8436
Entreprenader och övrigt 862 203
Elhandel 77532 37968
 176331 126772
   
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.
 2021 2020
   
PwC   
Revisionsuppdrag 176 189
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 29 27
Skatterådgivning 4 49
 209 265
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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.
 
 2021 2020  
PwC    
Revisionsuppdrag 16 16  
 16 16  
    
 
Not 4 Leasingavtal
Koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 604 tkr (415 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 2021 2020
   
Inom ett år 604 192
Senare än ett år men inom fem år 2 470 497
 3 074 689
   
 
Not 5 Anställda och personalkostnader
Koncernen
 2021 2020
   
Medelantalet anställda   
Kvinnor 4 4
Män 16 15
 20 19
   
Löner och andra ersättningar   
Styrelse och verkställande direktör 1 243 1 636
Övriga anställda 10 933 9 695
 12 176 11 331
   
Sociala kostnader   
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 726 752
Pensionskostnader för övriga anställda 1 915 1 696
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 830 3 078
 6 470 5 525
   
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 18 646 16 856
   
Avtal om avgångsvederlag
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 18 månadslöner.
Avtalen avser endast uppsägning från företagets sida.
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Moderbolaget
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Avtalen avser endast uppsägning från företagets sida.

 
 
Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 1 738 1 286
Inköp 0 452
Försäljningar/utrangeringar -1 286 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 452 1 738
   
Ingående avskrivningar -1 286 -1 286
Försäljningar/utrangeringar 1 286 0
Årets avskrivningar -90 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -90 -1 286
   
Utgående redovisat värde 362 452
   
Not 7 Byggnader och mark
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 12 970 12 970
Försäljningar/utrangeringar -3 022 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 948 12 970
   
Ingående avskrivningar -10 435 -8 334
Försäljningar/utrangeringar 3 022 0
Årets avskrivningar -112 -2 102
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 525 -10 435
   
Utgående redovisat värde 2 423 2 534
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Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 243 085 222 926
Inköp 16 529 22 956
Försäljningar/utrangeringar -3 007 -2 796
Omklassificeringar 0 -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 256 607 243 085
   
Ingående avskrivningar -121 929 -117 602
Försäljningar/utrangeringar 2 809 2 796
Årets avskrivningar -8 391 -7 123
Utgående ackumulerade avskrivningar -127 511 -121 929
   
Ingående nedskrivningar -4 963 -4 963
Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 963 -4 963
   
Utgående redovisat värde 124 133 116 193
   
 
Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 17 381 17 381
Inköp 1 587 813
Försäljningar/utrangeringar -8 150 -942
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 819 17 253
   
Ingående avskrivningar -13 249 -13 249
Försäljningar/utrangeringar 7 570 943
Årets avskrivningar -881 -994
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 560 -13 299
   
Utgående redovisat värde 4 259 3 953
   
 
Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 2 480 5 309
Inköp 15 956 1 238
Omklassificeringar -1 717 -4 067
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 719 2 480
   
Utgående redovisat värde 16 719 2 480
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Not 11 Intresseföretag
Koncernen

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört
värde

Biogas Ystad Österlen
Ekonomisk förening 25% 25% 100 500
    500
     
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Biogas Ystad Österlen
Ekonomisk förening 769624-8850 Tomelilla 1904 1261
     
 
Not 12 Andelar i Intresseföretag
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 1 000 1 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 1 000
   
Ingående nedskrivningar -500 -250
Årets nedskrivningar 0 -250
Utgående ackumulerade nedskrivningar -500 -500
   
Utgående redovisat värde 500 500
   
 
Not 13 Varulager
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Materiel och reservdelar för drift av elnät 489 599
Bränsle till fjärrvärme 1 887 2 131
Material och reservdelar för drift av Kabel-TV och bredband 44 59
 2 420 2 789
   
Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Upplupna intäkter för försåld el 19797 4899
Upplupna intäkter för elnät, fjärrvärme och bredband 11078 10950
Förutbetalda kostnader 699 386
Reduktion energiskatt 0 44
 31574 16279
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Not 15 Ställda säkerheter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31  
    
För företagets egen räkning:    
Företagsinteckning 93 300 0  
 93 300 0  
    
 
Not 16 Uppskjuten skatteskuld 
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Uppskjuten skatt på  obeskattade reserver 22 629 21 435
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 0 -379
 22 629 21 056
 
Not 17 Checkräkningskredit
Koncernen
 
Beviljad chekkredit 10 MSEK (0 MSEK)
 
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
 2021-12-31 2020-12-31
   
Skuld avseende inköpt el till försäljning 17 282 4 094
Övriga uppl kostnader 6 522 4 815
   
 23804 8 909
   
 
Not 19 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
 2021 2020  
    
Mottagna koncernbidrag 238 0  
 238 0  
    
 
Not 20 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4 034 4 034  
Inköp 2 298 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 332 4 034  
    
Utgående redovisat värde 6 332 4 034  
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Utgående redovisat värde 6 332 4 034  

    
 
Not 21 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Marknads-
värde  

Österlens Kraft AB 100 100 100 4 034 30 840  
Österlens Kraft Försäljnings
AB 100 100 100 2 248 17 543  
Österlensk Kraft Media AB 100 100 500 50 50  
    6 332 48 433  
       
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
Österlens Kraft AB 556406-3054 Simrishamn 30 840 7 574  
Österlens Kraft Försäljnings AB 556301-9487 Simrishamn 17 543 420  
Österlensk Kraft Media AB 559346-4984 Simrishamn 50 0  
      
      

Österlens Kraft Ek för
Org.nr 738800-2706
   
 

      

Not 22 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
 2021-12-31   
Förslag till vinstdisposition    
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:    
    
balanserad vinst 10 116   
årets vinst 145   
 10 262   
    
disponeras så att    
i ny räkning överföres 10 262   
 
 
Simrishamn den 10 mars 2022
 
  
Tiina Helin Markus Jonasson
Ordförande  
  
  
  
Glenn Kellersson Jörgen Andersson
  
  
  
  
Elisabeth Kjellsson Bitte Müller  Hansen
  
  
 
Revisorspåteckning
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2022
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Paul Eriksson Christer Nimbratt
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
 
 
 
Åke  Sandberg  
Förtroendevald revisor 
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Årsredovisning
 

och
 

Koncernredovisning
 

för
 

Österlens Kraft Ek för
 

738800-2706
 
 
 

Räkenskapsåret
 

2021
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställelseintyg
 
Undertecknad styrelseledamot i Österlens Kraft Ek för intygar att resultaträkningen och balansräkningen
i årsredovisningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen har
fastställts på årsstämma . Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
 
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.
 
 
Simrishamn 
 
 
 
 
Tiina Helin
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Revisionsberättelse  
Till föreningsstämman i Österlens Kraft Ek förening org.nr 738800-2706 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Österlens Kraft Ekonomisk 
Förening för år 2021. 

Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 2-21 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och 
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 avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar 
samt De icke-auktoriserade revisorernas ansvar.   
Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen 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. 

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
och återfinns på sidan 1. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra informationen. Den andra 
informationen består av ”Koncernchefen har ordet” men innefattar inte årsredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 
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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 misstag. 

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 förhållanden 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. 

Den auktoriserade 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 misstag, 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 misstag 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

● identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
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 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

● drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet 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 förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 
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● utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

De icke-auktoriserade revisorernas ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning. 
 

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 2021 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. 

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 egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 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 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
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● 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 
revisionssed 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 dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande 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. 

 
Simrishamn den 15 mars 2022 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Paul Eriksson 
Auktoriserad revisor 
 

 

 

Åke Sandberg    Christer Nimbratt 
Förtroendevald revisor   Förtroendevald revisor  
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