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Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Haväng 
i Kiviks församling i juni 2019.
Framsidans bild är Havängsdösen som är en 
stenkammargrav  från yngre stenåldern, ca 5 500 år gammal. 
Fotograf: Barbro Lagergren
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Styrelsen avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning.
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KONCERNCHEFEN 
HAR ORDET

Under min korta tid på Österlens Kraft har jag fokuserat 
på att samla in intryck från såväl medarbetare, leveran-
törer och kunder. Det som genomsyrar dessa intryck är 
att Österlens Kraft är ett företag att lita på och att vårt 
varumärke är starkt i området.
Energibranschen står inför större omställningar än vi nå-
gonsin sett. Energi och kommunikation (läs digitalisering) 
ses av samhället som en möjliggörare för att nå målen 
kring fossilfritt samhälle. Nya aktörer som tidigare försökt 
att etablera sig på energimarknaden har nu produkter och 
tjänster som marknaden är mogen att ta emot. Områden 
som billaddning, solceller, optimering av energi och klimat 
i fastigheter har nu fått en extra skjuts i den omställning 
som pågår.
Vilken roll ska Österlens Kraft ta i denna utveckling?
Jag drivs av tanken att vi utifrån vår idag stabila leverans 
och väletablerade varumärke ska vara en del av detta. 
Vi ska bygga på vår grundkompetens och på den lokala 
marknaden se till att våra kunder får ta del av den nya 
energimarknaden. Det kan ske i egen regi men mer tro-
ligt genom partnerskap och samarbeten på olika sätt. Vårt 
mål måste vara att få nöjda kunder och att vi kan möta 
de förväntningar kunderna ställer på oss avseende nya 
produkter och tjänster.

Håkan Rannestig 
Koncernchef
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Information om verksamheten
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska in-
tressen 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.
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STYRELSE
Ledamöter   Suppleanter
Nils Olof Björk Ordf  Glenn Kellersson
Bitte Müller Hansen v.ordf. Tina Helin
Elisabeth Kjellsson  Sverker Andersson
Knut Jeppsson
Jörgen Andersson 
Markus Jonasson

Mandattiden utgår vid årets ordinarie föreningsstämma för 
Bitte Müller Hansen, Knut Jeppsson, Jörgen Andersson och 
Glenn Kellersson.
Styrelsen i föreningen har sammanträtt sex gånger sedan 
förra föreningsstämman.

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 332 behöriga medlemmar.

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

ELHANDEL
Bolaget har under 2019 sålt 90,6 GWh mot 98,7 GWh 2018 till 
egna kunder. Minskningen beror till stor del på att 2019 var ett 
varmare år än 2018. SMHI:s energiindex som visar vädrets påver-
kan på energianvändning för uppvärmning var 87,4% mot 90,7% 
2018. Bolaget har tappat en större industrikund som förbrukade 
uppemot 7 GWh men det påverkar inte vinsten i motsvarande 
omfattning då täckningsbidraget till kundtypen är låg. Antalet hus-
hållskunder har däremot ökat något vilket är tacknämligt då denna 
kundtyp långsiktigt är tryggare. Samarbetet med EFS fortlöper likaså 
anvisningsleveranserna till Sjöbo elnät.

ELNÄT
Energimarknadsinspektionen, EI, som är den myndighet som regle-
rar bland annat hur stora intäkter som elnätsföretaget får ha, har 
meddelat kraftigt minskade möjligheter att öka elnätsföretagens 
intäkter de närmaste fyra åren. Detta har föranlett att de flesta 
nätägarna valt att överklaga beloppen. Rättslig prövning kommer att 
inledas under våren 2020.
Eftersom vi fått nya krav på elmätarna så har dessa börjat bytas mot 
nya med fler funktioner.
Under 2019 har vi gjort diverse förbättringar i våra stationer. Detta 
kommer att fortsätta de kommande åren då bland annat trans-
formatorer kommer att bytas i mottagningsstationen i Simrishamn. 
Överföringen av elenergi har minskat med 6,2 GWh jämfört med 
föregående år. 2019 överförde vi 136,1 GWh mot 142,3 GWh 
2018. Ändringen får anses vara beroende av varmt väder.

FJÄRRVÄRME
De krav Miljöprövningsdelegationen (MPD) gett för verksamheten 
rörande utsläpp av stoft innebär att vi funnit oss tvingade att instal-
lera i ytterligare reningsutrustning. Upphandling av elfilter har därför 
påbörjats med tänkt installation till sommaren 2020. Investeringen 
beräknas hamna på ca 6 MSEK.
MPD har även satt väldigt hårda krav på det vatten vi får släppa 
ut från kondenseringen. Detta har medfört att vi överklagat även 
detta beslut till Mark och miljödomstolen. Domstolen valde att gå 
på MPD:s linje varpå vi överklagat till Mark och Miljööverdomsto-
len som valt att bevilja oss prövningstillstånd. Dom väntas komma 
under 2020.
År 2019 var klimatmässigt varmare än 2018 och därför var vär-
meleveranserna mindre. De minskade 1.2 GWh till 46,1 GWh 
mot 47,3 GWh 2018. Vår målsättning är att andelen förnyelsebart 
bränsle ska vara minst 98 %. Detta överträffades då vi uppnådde 
99,0 % 2019, vilket är det bästa värdet hittills.

BREDBAND/KABEL-TV
2019 var året när de stora grävprojekten med fiber blev klara och 
nu har vi gått över till att ansluta de kunder som” ligger i röret”.
Vi har även kopplat in en hel del företag under året vilket är extra 
glädjande. Det finns en hel del hyresfastigheter som ännu inte har 
fått någon fiberanslutning, och det är på dessa och de fastigheter 
som byter ägare vi inriktar oss på under 2020.
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Flerårsjämförelse 
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

                   2019            2018          2017            2016
Nettoomsättning tkr           138 699      134 821     124 170       122 595
Resultat efter finansiella 
poster tkr                            14 658           7 347       13 285         13 220
Balansomslutning tkr           170 023        163 428     159 318       157 133
Antal anställda st                        17                17              16               16
Soliditet %                                 71                67              64               59
Avkastning på totalt kapital %        9                  5                9                 9
Avkastning på eget kapital %        12                 7               13               14

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel              10 298 797
Årets resultat                   -83 046

      kronor          10 215 751

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs                                                   10 215 751

     kronor          10 215 751

Koncernresultaträkning 

                          Not                                           2019                      2018 
                    
Rörelsens intäkter m m             
Nettoomsättning              2                                  138 669             134 821
Aktiverat arbete för egen räkning                                                        710                        288 
Övriga rörelseintäkter                                                                   1 441               332

Summa intäkter m m            140 820                  135 441

Rörelsens kostnader    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror              -90 448          -90 237 
Övriga externa kostnader             3         -11 544          -11 562
Personalkostnader                                                    4                       -15 192          -14 636 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar              -9 018                   -11 364
Övriga rörelsekostnader                                  -              -168 
              
Summa rörelsens kostnader                                                                         -126 202                 -127 967 
                                       
Rörelseresultat              5          14 618             7 474

Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     83                           58
Räntekostnader och liknande resultatposter                 -43               -185

Summa resultat från finansiella poster                                  40                        -127

Resultat efter finansiella poster            14 658                      7 347
Skatt på årets resultat              6                       -3 341               -735 

Årets resultat              11 317             6 612

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2019
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Koncernbalansräkning
      

      Not      2019-12-31     2018-12-31
  
 TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark         7              4 636             4 899 
Maskiner och andra tekniska anläggningar       8           100 362           94 179 
Inventarier, verktyg och installationer        9              4 132              3 861
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar                               10              5 309             5 430 
                             
                114 439         108 369 

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav     11                    1                   1 
Andelar i intresseföretag       12                                   750                750
 
Summa anläggningstillgångar             115 190         109 120 

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    
Råvaror och förnödenheter                  4 320             3 892

Immateriella omsättningstillgångar                                  
Utsläppsrätter        13              1 308                623 

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar                 13 670           16 358 
Skattefordringar         913                   1 646
Övriga fordringar           33                      112
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              15 511           17 153 
                              
                  30 127           35 269

Kassa och bank                 19 078           14 524 
  
Summa omsättningstillgångar               54 833           54 308

SUMMA TILLGÅNGAR                     170 023         163 428
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                                                                                 Not                          2019-12-31          2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital      14      
Inbetalda insatser         630                     679
Övrigt tillskjutet kapital                  2 039            2 039
Fritt eget kapital inklusive årets resultat             117 338               106 022
             
Summa eget kapital              120  007               108 740
     
                               
Avsättningar    
Avsättningar för skatter      15            19 224          18 696  
  
Kortfristiga skulder    
Förskott från kunder                    966            1 125
Leverantörsskulder                 12 106          16 728
Övriga skulder                   9 497             9 582  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                8 223            8 557 
         
                                 30 792                35 992 
                      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            170 023        163 428

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2019
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Inbetalda 
insatser

Övrigt
tillskjutet
kapital

Fritt eget
kapital 
inkl årets 
resultat

Summa 
eget 
kapital 

Eget kapital 2017-12-31                                              688             2 039             99 410          102 137
Återbetalda medlemsinsatser                                               -9                   -                       -                   -9
Årets resultat                                                                                           -                6 612              6 612

Eget kapital 2018-12-31                                              679             2 039            106 022         108 740
Återbetalda medlemsinsatser          -49                   -                       -                 -49               
Årets resultat                                                                      -                     -              11 316           11 316

Eget kapital 2019-12-31                                              630             2 039            117 338         120 007

Koncernbalansräkning

Koncernens förändringar i eget kapital
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Moderbolagets resultaträkning            
                                                                                     
            
             
             Not                         2019                       2018
Rörelsens kostnader                  
Övriga externa kostnader                                                        3                            -83                    -181

Summa rörelsens kostnader                                                -83                       -181
                                           
Rörelseresultat                                                                                                    -83                       -181
 
Resultat efter finansiella poster                                                            -83                       -181
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                        -83                       -181                                                                                   
 
Bokslutsdispositioner              17                   -                           256           
Årets skattekostnad               6                  -                           -7
                                                                          -
Årets resultat                                                                                                     -83                        68  
 
                                         
                          

Kassaflödesanalys för koncernen            
                                                                                     
             Not                         2019                      2018
Den löpande verksamheten 
Resultat före finansiella poster                                   14 618                     7 474 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m            16                         9 017           11 526

Erhållen ränta                                                                                  83                  58
Erlagd ränta                     -43                   -185
Betald inkomstskatt               -2 080                    -3 414

                21 595                   15 459

Förändring varulager                  -427                      -798 
Förändring utsläppsrätter                             -685                      -204   
Förändring kundfordringar                                         2 687                    -3 102 
Förändring kortfristiga fordringar               1 721            -2 476 
Förändring leverantörsskulder              -4 621                     1 794
Förändring kortfristiga rörelseskulder                                                       -579             7 553

Kassaflöde från den löpande verksamheten                        19 691           18 226

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar           -15 088                  -10 885 
Sålda materiella anläggningstillgångar                      -                          19

Kassaflöde från investeringsverksamheten          -15 088          -10 866

Finansieringsverksamheten 
Amortering av skuld                                -          -10 500 
Återbetalning insatser                                                                                            -49     -9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                             -49          -10 509
Årets kassaflöde                            4 554            -3 149 
Likvida medel vid årets början             14 524           17 673

Likvida medel vid årets slut                          19 078           14 524
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Moderbolagets balansräkning 
     
                Not                             2019-12-31                    2018-12-31 

 Tillgångar   

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag                18                             4 034                         4 034 
Fordringar hos koncernföretag                10 773                       10 773
 
                                                           14 807                       14 807

Summa anläggningstillgångar                 14 807          14 807   

Omsättningstillgångar             
Kassa och bank                         13                                 14  
  
Summa omsättningstillgångar                                13                             14

Summa tillgångar                 14 820                       14 821

Eget kapital och skulder   

Eget kapital        

Bundet eget kapital    
Inbetalda insatser                                                             630                           679 
Reservfond                     2 039                        2 039 
                     
         2 669                         2 718

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst                   10 299                       10 231 
Årets resultat                        -83                             68 
                   
                    10 216                       10 299

Summa eget kapital                  12 885                       13 017

Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag                    1 928                        1 797 
Aktuella skatteskulder                          7     7

Summa kortfristiga skulder                                                          1 935                           1 804 

         

Summa eget kapital och skulder                               14 820          14 821
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

     

Eget kapital 2017-12-31                         688               2 039          10 345             -114             12 958  
Disposition av föreg. års resultat                                                              -114              114
Återbetalda insatser              -9         -9
Årets resultat                                                                                                              68                    68       

Eget kapital 2018-12-31                         679              2 039           10 231               68              13 017

Disposition av föreg. års resultat                                                                68               -68                                            
Återbetalda insatser                                     -49                 -                  -                     -                       49
Årets resultat                                                                                                            -83                    -83

Eget kapital 2019-12-31                         630              2 039           10 299            -83                12 885

Inbetalda 
insatser

Bundna 
reserver

Årets 
resultat

Summa 
eget 
kapital 

Balanserat 
resultat

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2019



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 effektiv-
räntemetoden. 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. 

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 informell 
förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra bolag inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets 
resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts. 

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2019
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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.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

Österlens Kraft Ek för.  Årsredovisning 2019
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Not 2 Omsättning per verksamhetsgren   

                                       Koncernen
            2019                2018 
      
Elhandel                                          47 677                             49 374 
Elnät                                              51 359                             47 366
Fjärrvärme          33 353                             30 559 
KabelTV och Bredband           8 181                               7 843 
Entreprenader och övrigt          2 382                               1 963 
Avgår koncerninterna mellanhavande       -4 283                             - 2 284  
          
                                                                                                                  138 669                            134 821

Not 3 Ersättning till revisorerna   

              Koncernen             Moderbolaget
          2019           2018                     2019             2018
PwC       

Revisionsuppdraget            138               130                         34               11
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget                                                                    27                44                           -                15 
Skatterådgivning och övriga tjänster                                             24                21                           -                  -

Summa             189              195                         34               26       

                            
                Koncernen
Medeltalet anställda                2019  2018 
Kvinnor          3                                3
Män                                                         14                              14 

Totalt                     17                   17

Löner, ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader och
övriga personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören                1 278                          1 325
Löner och andra ersättningar till övriga anställda            8 350                          8 277

                9 628                          9 602

Sociala avgifter enligt lag och avtal              2 988                          2 989
Pensionskostnader för verkställande direktören                582                             536
Pensionskostnader för övriga anställda              1 469               1 382
Övriga personalkostnader                                                                                         525                             127

Totalt                                           15 192                        14 636

Not 4  Anställda och personalkostnader



                              Koncernen
                                            2019              2018

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor          4        3
Män                       5        6

Totalt          9        9

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor          -                                -
Män          1                               1    

Totalt                     10      10

Avtal om avgångsvederlag
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner.
Avtalen avser endast uppsägning från företagets sida.

Not 5 Rörelseresultat per verksamhetsgren             

                                          Koncernen
                 2019               2018                      

Elhandel                                         2 116              2 346
Elnät                            4 609              3 447
Fjärrvärme               3 344                 -74 
KabelTV och Bredband                                                                             1 329              1 341
Entreprenader och övrigt                             52                  65 
Koncernmässiga justeringar              3 168    349 
            
              14 618              7 474       
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Not 4  Anställda och personalkostnader forts



       Koncernen         2019-12-31      2018-12-31
 
Ingående anskaffningsvärden                      327 145           321 164
-Inköp             14 044               6 606
Årets statliga stöd                    -                 -625
Försäljningar och utrangeringar        -14 690                     -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden        326 499          327 145

Ingående avskrivningar         -228 538         -218 255
Försäljningar och utrangeringar         14 690                     -
-Avskrivningar             -7 946           -10 283

Utgående ackumulerade avskrivningar       -221 794         -228 53

     

 Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar  

                                      2019               2018                       2019              2018

Aktuell skatt        - 2 813              -2 076             -                    -7
Uppskjuten skatt             -529               1 341                            -                     -

Skatt på årets resultat         -3 342                 -735            0                    -7

Redovisat resultat före skatt         14 658              7 347                         -83                   75   
Skatt beräknad enligt 
gällande skattesats 21,4% (22%)              -3 137             -1 616                            -                  -17
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader             -98               -144                      -18                    -7
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter   -                     1                            -                     -
Skatteeffekt av avskrivning enligt restvärdesmetoden    295                -593                            -                      -
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond       -40                 -14                            -                      -
Skatt hänförlig till ej utnyttjat underskottsavdrag                -                   18                          18                     -
Effekt på uppskjuten skatt till följd av
ändrad skattesats                 -9              1 020                             -                     -
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat           -58                    -                             -                   17
Förändring uppskjuten skatt             -295                593                             -                     -

Redovisad skattekostnad          -3 342                -735             0                   -7
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 Not 7 Byggnader och mark
                    Koncernen        2019-12-31     2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden                        13 583            13 583
                       
                   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden         13 583            13 583 

Ingående avskrivningar            -8 684             -8 421 
Årets förändringar
-Årets avskrivningar               -263               -263     

Utgående ackumulerade avskrivningar           -8 947             -8 684

Utgående restvärde enligt plan           4 636              4 899

Not 6 Skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget



Not 9  Inventarier, verktyg och installationer                  
             Koncernen      2019-12-31         2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden                  16 565                16 608
Årets förändringar
-Inköp                     1 165                     401 
Årets statliga stöd             -                       -71
-Försäljningar och utrangeringar                    -347                    -373

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                17 383                16 565

Ingående avskrivningar                 -12 704               -11 996
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar         347                     192
-Avskrivningar                      -893                    -900  
 
Utgående ackumulerade avskrivningar               -13 250                -12 704

Utgående restvärde enligt plan                  4 133                   3 861

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav                  
             Koncernen     2019-12-31          2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden                        11                       11

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden          11                       11
Ingående nedskrivningar                                    -10                      -10

Utgående ackumulerade nedskrivningar                      -10                      -10

Utgående redovisat värde, totalt                                                                                   1                         1

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar   

                    
                 Koncernen     2019-12-31         2018-12-31

Ingående nedlagda kostnader                  5 430                      857
Under året nedlagda kostnader                                                                             6 023                   4 573
Under året genomförda omfördelningar               -6 144       - 
  
Utgående nedlagda kostnader                                                                               5 309                   5 430
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 Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar forts.

Ingående nedskrivningar                               -4 428                 -4 510
-Återförda nedskrivningar                                                                                          84                       82

Utgående ackumulerade nedskrivningar               -4 344                  -4 428

Utgående restvärde enligt plan                            100 361                94 179



Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                   

                                                           Koncernen                                                                        
                                                                                                                                 2019              2018

Avskrivningar av materialla anläggningstillgångar          9 017            11364

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar                                                       -                162                                                                                                   

Not 15 Uppskjuten skatt                   

                                                       Koncernen                                                                        
                                                                                                                        2019-12-31    2018-12 31

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver           4 239             4 113
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på
anläggningstillgångar                                                                                                  14 985           14 583

                                                                                                                              19 224           18 696            

Not 13 Utsläppsrätter
                                                                                  
      Koncernen               2019-12-31           2018-12-31

Tilldelade utsläppsrätter                 1 308                       623

Not 14  Förändrad uppställning av eget kapital 

Eget kapital har ställts upp enligt reglerna i K3, vilket innebär att begreppen Bundna reserver och 
Fria reserver ersatts av andra rubriker.      
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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

    9 017           11 526   



Not 17 Bokslutsdispositioner        

                                                                                                                                                       
                 Moderbolaget
              2019              2018

Mottaget koncernbidrag från dotterföretag                -               256 

Summa                   0               256    

Not 18 Andelar i koncernföretag
      
Koncernen     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 
                                  19-12-31        18-12-31

Österlens Kraft AB           100             100          2000           4 034            4 034

Summa                           4 034            4 034
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Not 19 Ställda säkerheter
      
      Koncernen                Moderbolaget
               2019-12-31     2018-12-31             2019-12-31      2018-12-31

För övriga koncernföretag
Andelar i koncernföretag                                            -         -                             -               4 034   
      
För egna skulder och avsättningar    
Fastighetsinteckningar               -              3 220                             -                     -
Företagsinteckningar                                                   -            11 400                             -                     -
Andelar i koncernföretag              -           102 005                             -                     -

Summa ställda säkerheter                            0          116 625                            0               4 034

Koncernen har likt tidigare år 
inga eventualförpliktelser



Not 20 Förslag till disposition av resultatet         
      
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserade vinstmedel             10 298 797
Årets vinst                   -83 046

              10 215 751
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs             10 215 751

Summa              10 215 751 
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Simrishamn 2020-03-19

Nils Olof Björk       Bitte Müller Hansen

Elisabeth Kjellsson       Jörgen Andersson

Knut Jeppsson                                                                            Markus Jonasson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Paul Eriksson 
Auktoriserad revisor

Johan Holmgren 
Revisor

Not 21 Händelser efter balansdagen         

           
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2020-04-23 för fastställelse.

Åke Sandberg 
Revisor



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 Förening 

för år 2019. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 

och av dess finansiella resultat och koncernens kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

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.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av ”Kon-

cernchefen 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 infor-

mation som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsre-

dovisningen 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.

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 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. verksamheten eller inte har 

något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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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 koncernreodivsningen.

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 koncernredo-

visningen, 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 up-

pskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

tandet 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 och koncernredovisningen. Våra 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan fram-

tida händelser eller förhållanden 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.

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 be-

tydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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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 2019 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 styrelseleda-
mot 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, årsredovisningsla-
gen 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.
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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 19 mars 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Paul Eriksson   
Auktoriserad revisor

Åke Sandberg    Johan Holmgren
Revisor     Revisor
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