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Styrelsen för Oberoende Elhandlare Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Förvaltningsberättelse

OE verksamhetsberättelse för år 2014
Oberoende Elhandlare har under 2014 fortsatt att arbeta aktivt med att driva de för oss strategiska
frågorna hos riksdag, departement och myndigheter.
Nordisk slutkundsmarknad
OE har aktivt drivit frågan om en gemensam nordisk slutkundsmarknad med en elhandlarcentrisk
modell. OE ser att vi inte kommer ha en nordisk slutkundsmarknad till 2015, men att grunden är lagd för
att ta oss dit under de närmaste åren. Fokus har istället varit övergången till en elhandlarcentrisk modell
i Sverige som OE anser kan ske utan någon ny central datahub. OE anser att dagens EDIEL trafik fungerar
mycket väl och kommer kunna hantera även det utökade informationsutbyte som samfakturering
kräver.
Vi menar också att den nordiska marknaden bör kunna vara en förebild när man vidareutvecklar en
europeisk elmarknad.
Timvis mätning av el
OE menar att timvis mätning och avräkning är en del av infrastrukturen på elmarknaden och en
förutsättning för smarta hem.
Vi har vidare konstaterat att dagens profilkompensation inte fungerar och att det är nödvändigt med
timavräkning.
Vi har därför drivit frågan att det införs krav på timvis mätning och avräkning för samtliga elanvändare
2015/2016.
Vertikal separation av elproduktion och handel med el
OE har under året fortsatt diskutera vårt förslag till en vertikal separation av produktion av el och handel
med el med flera representanter på EU-kommissionens Energidirektorat.
Stöd för mikroproducenter
OE har också aktivt drivit frågan om att underlätta för mikroproducenter. OE anser att dessa kunder ska
mätas och avräknas per timme, det skapar en marknad för överskottselen och innebär att den prissätts
på samma sätt som annan el. Det är därför bra att stödet görs som en skattereduktion. OE anser dock
att skatteavdraget ska göras direkt på kundens faktura och hanteras mot energiskatten. Vi förordar
också att alla elkunder ska omfattas, dvs även den andelsägda elen, samt att man underlättar för
mikroproducenter genom att införa en enkontaktsmodell analog med den som vi driver för slutkunder.
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Prisområdesfrågan
OE har fortsatt att verka för att motverka de negativa effekterna av en uppdelning av Sverige i flera
prisområden. Vi har vid kontakter med politiker, regeringskansliet och myndigheter framfört OEs
synpunkter i denna fråga. Vi har bl.a. drivit frågan ett SvK bör ställa ut EPAD-kontrakt (tidigare CfD) för
att förbättra likviditeten på denna marknad och därigenom sänka kostnaden för prissäkringar.
Möten med departement och myndigheter m.m.
Bo har intervjuats i ”Second Opinion” om hur elmarknaden fungerar.
Johan och Bo hade den 23 januari ett möte med tjänstemännen på Näringsdepartementets Energienhet
och diskuterade då bl.a. anvisningsavtal, elhandlarcentrisk modell, informationsutbytet i Sverige
fungerar bra idag utan någon hub och det fortsatta arbete med en gemensam nordisk
slutkundsmarknad.
Bo deltog den 12 februari i ett referensgruppsmöte för Ei:s arbete med en rapport om elområden. Han
lämnade såväl muntliga som skriftliga synpunkter på utkastet till rapport.
Johan och Bo hade den 18 februari ett möte med för att diskutera SvK:s roll när det gäller utformningen
av det framtida informationsutbytet på elmarknaden bl.a. mot bakgrund av Ei:s regeringsuppdrag.

Johan deltog i ett möte med Anna-Karin Hatt den 20 februari om åtgärder för att få bort
tillsvidarepriserna. Han hade på mötet med flera andra framfört att det bästa sättet att komma till rätta
med dessa är att införa en elhandlarcentrik modell.
Bo deltog i ett remissmöte den 20 februari om EU:s klimat- och energiramverk.
Bo och Torkil Mogstad, Markedskraft deltog mötet med BEN måndagen den 17 mars. Huvudpunkten var
en genomgång av Inge Bernaerts, som är ansvarig för enheten för ”wholesale markets” på EU:s
Energidirektorat, där hon redogjorde för det pågående arbetet. Energirådet vid representationen vi EU,
Martina Högberg, redovisade också det aktuella arbets- och beslutsläget.
Bo hade även ett lunchmöte med Eero Ailio, på Energidirektoratets enhet för ”Retail Market” i
anslutning till BEN-mötet. Enheten arbetar f.n. med att kartlägga och föreslå en inriktning för att
utveckla elmarknaden även när det gäller slutkundsmarknaden. Eero uppskattar om vi kan visa
dokumentation som visar fördelarna med aktiva kunder och leverantörsbyten. Gärna också andra
faktorer som motiverar kunderna att välja ny leverantör med hänsyn till miljöeffekter av vilken typ av
elproduktion man väljer.
Johan och Bo hade ett möte med Svensk Vindenergi den 14 mars.
Bo deltog i Svenska Kraftnäts kund-och intressentmöte den 27 mars.
Johan och Bo hade ett möte med Energimyndigheten om Elcertifikatsystemet 3 april.
Bo deltog i ett möte med Energimyndighetens referensgrupp för ursprungsgarantier den 16 april.
OE lämnade i april en skrivelse till Ei Med anledning av Ei:s uppdrag att utreda regler för fakturering av
el.
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Möten med departement och myndigheter m.m., forts
Johan, Claes och Bo hade ett möte med Energienheten på Näringsdepartementet den 5 maj.
Johan och Bo träffade Näringsutskottet den 8 maj och redogjorde för sin syn på utformningen av stödet
till mikroproducenter.
Johan intervjuades i Energimarknaden i samband med mötet i Näringsutskottet.
OE lämnade också ut ett pressmeddelande med kommentarer till våra synpunkter i Näringsutskottet.
Bo deltog den 9 maj i Ei:s hearing om en framtida centraliserad informationshanteringsmodell.
Claes och Bo hade den 15 maj ett möte med Ei om den framtida centraliserade
informationshanteringsmodellen.
Johan deltog i maj i möte med det nationella rådet för smarta nät.
OE lämnade i juni en skrivelse till Ei från Oberoende Elhandlares expertgrupp med synpunkter på Swecos
rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell (Datahub) och hur en sådan
modell fördyrar och försenar införandet av en elhandlarcentrisk modell i Sverige.
Torkil Mogstad och Bo deltog i BEN-möte i Bryssel den 16 juni. Mötet tog upp den pågående
revideringen av ETS-systemet (systemet med utsläppsrättigheter), det pågående arbetet med retail market
samt en eftervalsanalys av valet till EU-parlamentet.
Johan har i slutet av juni skrivit en debattartikel i GP tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen,
Telge Energi, Umeå Energi, Solkompaniet och Svensk Solenergi.
Bo hade ett möte med Eero Ailio EU:s energidirektorat i den 17 juni för att diskutera kommissionens
arbete med retail market.
Claes och Bo deltog i NordREGs hearing om det fortsatta arbete med den nordiska slutkundsmarknaden
den 25 juni.
Eva Edlund Lendic detog i ett möte hos Anna-Karin Hatt den 16 juni om enklare fakturor och
anvisningsleverantörer.
Bo deltog i ett samrådsmöte med Näringsdepartementet om EU:s klimat och energiramverk 2030 den 2
september.
Johan och Claes deltog i olika seminarier i Almedalen.
Johan har skrivit en debattartikel om skattereduktion för mikroproduktion tillsammans med WWF,
Naturskyddsföreningen, Telge Energi, Umeå Energi, Solkompaniet och Svensk Solenergi.
Bo och Torkil Mogstad deltog i BEN-möte i Bryssel den 16 juni. Mötet tog upp den pågående
revideringen av ETS-systemet (systemet med utsläppsrättigheter), det pågående arbetet med retail market
samt en eftervalsanalys av valet till EU-parlamentet.
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Möten med departement och myndigheter m.m., forts
Bo träffade Eero Ailio på EU:s energidirektorat i anslutning till BEN-mötet. Eero informerade om EU:s
pågående arbete med en slutkundmarknad och var intresserad av våra erfarenheter av den svenska
slutkundsmarknaden.
Fredrik och Lars informerade om att nästa i SvK:s marknadsråd kommer att vara i den följande veckan.
På agendan står då bl.a. upphandling av effektreserv, nordisk balansavräkning, REMIT och
balansansvarsavtal.
Bo och Torkil Mogstad deltog i BEN-mötet i Bryssel den 27 oktober med bl.a. olika scenarior för
förnybart för 2030 målsättningen och avrapportering från det nya energi rådet Truls Borgström.
Torkil Mogstad och Bo hade vidare ett möte med Matti Sepponen på EU:s energidirektorat den 27
oktober i anslutning till BEN-mötet.
Bo hade ett möte med Eero Ailio på EU:s energidirektorat den 28 oktober i anslutning till BEN-mötet och
bl.a. talat om EU:s pågående arbete med en slutkundmarknad.
Johan deltog i ett möte med Ei:s nya Energimarknadsråd den 22 okt.
Claes deltog i NordRegs hearing den 17 november i Helsingfors “Market Entrant Processes, Hurdles and
Suggestions in the Nordic Energy Market – the View of the Market”.
Bo deltog i ett möte med Energimyndighetens referensgrupp för elcertifikat den 22 oktober.
Bo och Torkil Mogstad hade ett möte med EU-kommissionens Finasdirektorat för att bl.a. diskutera de
föreslagna förändringarna i reglerna för EMIR den 1 december. Markedskraft och Telge Kraft lovade att
försöka kvantifiera merkostnaderna för de nya reglerna.
Den 24 hade Claes och Bo ett möte med Energimarknadsinspektionen.
Johan, Claes och Bo träffade den nye statssekretaren för energifrågor Nils Vikmång
den 25 nov.
Johan, Claes och Bo hade vidare ett möte med Erik Brandsma, GD för Energimyndigheten den 28 nov.
Deltagande i utredningar, referensgrupper och arbetsgrupper
Vi är fortsatt aktiva i olika utredningar och arbetsgrupper.
Europeisk elmarknad
OE deltar i möten med energinätverket i Bryssel(BEN) under 2014
OE har vid flera tillfällen träffat representanter för EU:s Energidirektorat och Finansdirektorat
Nordisk elmarknad
OE deltar i olika arbetsgrupper inom NordREG för den gemensamma nordiska
slutkundsmarknaden:
Business process-Claes Nilsson, Zavann
Market rules-Claes Nilsson, Zavann
Metering process-Thomas Andersson, Enkla Elbolaget
Customer empowerment-Johan Öhnell.
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Svenska Kraftnäts marknadsråd
Fredrik Lind representerar OE i marknadsrådet.
Energimyndighetens referensgrupp för elcertifikat
Claes representerar OE i denna referensgrupp.
Elmarknadsutvecklig
Claes sitter vidare i beslutsgruppen för elmarknadsutveckling som förutom OE består av
Svensk Energi och Svenska Kraftnät.
Ei:s nya Energimarknadsråd
Johan deltar i rådet.
Ei:s utredning om finansiella instrument
Bo har deltagit i referensgruppen.
Energimyndighetens referensgrupp till arbetet med ursprungsgarantier
Bo deltar i denna grupp.

Debattartiklar
Debattartikel ”Beslutet om rimliga villkor för solel får inte dröja längre” GP (juni 2014)
Debattinlägg av Johan Öhnell ordförande Oberoende Elhandlare och Solkompaniet tillsammans med
Svante Axelsson generalsekreterare Naturskydds- föreningen, Håkan Wirtén generalsekreterare
Världsnaturfonden WWF, Lars Andren ordförande Svensk Solenergi, Mats Fagerström vd Telge Energi
och Göran Ernstson koncernchef Umeå Energi.
Skrivelser
Skrivelse till Energimarknadsinspektionen med synpunkter från Oberoende Elhandlares expertgrupp på
Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell (Datahub) och hur
en sådan modell fördyrar och försenar införandet av en elhandlarcentrisk modell i Sverige. juni 14
Skrivelse med synpunkter med anledning av Energimarknadsinspektionens uppdrag att utreda regler för
fakturering av el. april 14
Remisser
Besvarade remisser
OE har lämnat remissvar på Ei:s utkast till två rapporter om kvalitet och smarta nät inom
förhandsregleringen.
OE har också deltagit i ett remissmöte och lämnat synpunkter om EU:s klimat-och energiramverk.
OE har vidare lämnat synpunkter på Ei:s rapport om elområden.
OE har besvarat en enkät i samband med Ei:s utredning om framtida modell för informationsutbyte på
elmarknaden.
OE har även deltagit i en hearing om samma fråga.
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Remisser, forts
OE har även lämnat synpunkter på Ei:s material om ”enklare faktura” som presenterades på ett
seminarium den 25 mars.
OE har vidare besvarat en enkät om ”Retail Market” från EU:s Energidirektorat.
OE har lämnat ett remissvar över Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2015 för
elcertifikatsystemet.
OE har lämnat ett yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring
i Elmarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och
rapportering av överförd el.
OE har lämnat ett remissvar över Ei:s rapport Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning.
OE har även lämnat ett yttrande över Finansdepartementets komplettering av förslaget om skattereduktion
för mikroproduktion av förnybar el på remiss.
OE har yttrat sig över Ei:s föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid
fastställande av intäktsram.
OE har även lämnat ett remissvar på Ei:s rapport Enklare faktura.
OE har till sist lämnat ett remissvar på Ei:s rapport Informationshanteringsmodell på den framtida
svenska elmarknaden.

Flerårsöversikt (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2014
14
44
115

2013
11
51
109

2012
14
68
159

2011
15
65
137

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

109 958
13 800
123 758

123 758

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

2010
-13
60
113
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2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

15 000
15 000

12 000
12 000

Rörelseresultat

-1 200
0
-1 200
13 800

-1 353
0
-1 353
10 647

Resultat efter finansiella poster

13 800

10 647

Resultat före skatt

13 800

10 647

Årets resultat

13 800

10 647

Resultaträkning

Not

Medlemsavgifter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1

Oberoende Elhandlare Förening
Org.nr 802410-2603

9 (14)

Not

2014-12-31

2013-12-31

2, 3

100 000

100 000

12 000

6 000

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

168 703
180 703

109 403
115 403

SUMMA TILLGÅNGAR

280 703

215 403

Summa eget kapital

109 958
13 800
123 758
123 758

99 311
10 647
109 958
109 958

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

137 945
19 000
156 945

89 445
16 000
105 445

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

280 703

215 403

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

4
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2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

13 800

10 647

Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

-6 000
0
51 500

-1 500
0
-1 500

Kassaflöde från den löpande verksamheten

59 300

7 647

0

0

59 300

7 647

Likvida medel vid årets början

109 403

101 756

Likvida medel vid årets slut

168 703

109 403

Kassaflödesanalys

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Finansieringsverksamheten
Erhållna (lämnade) koncernbidrag
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt
vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§
upprättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
Några löner och ersättningar har ej utbetalats.

Not 2 Andelar i koncernföretag
2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 000

100 000
100 000

Utgående redovisat värde

100 000

100 000

Av årets nedskrivningar avser 0 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på balansdagen även
om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

Not 3 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Oberoende Elhandlare
Service OES AB

Oberoende Elhandlare
Service OES AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100%

100%

1 000

100 000
100 000

Org.nr

Säte

Eget
kapital

556616-7911

Stockholm

275 998

Resultat
30 142
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Not 4 Förändring av eget kapital, föregående år
Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
enligt fastställd
balansräkning vid
tidpunkten för övergång
till BFNAR 2012:1

139 311

10647

Belopp vid årets ingång
efter justeringar vid
övergång till BFNAR
2012:1

139 311

10 647

Lämnade koncernbidrag
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat

-40 000

Belopp vid årets utgång

109 958

10 647

-10 647
13 800
13 800

Not Bokslutsrapport
För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av Claes Fjellner, EnDetail AB, som är
auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.
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Underskrifter
Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.
Stockholm den ………….

Johan Öhnell
Ordförande

Claes Nilsson

Fredrik Lind

Kenneth Johansson

Jonas Melin

