1 (14)

Årsredovisning
för

Oberoende Elhandlare Förening
802410-2603

Räkenskapsåret

2015

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Tilläggsupplysningar
Underskrifter

2-8
9
10
11
12-13
14

Oberoende Elhandlare Förening
Org.nr 802410-2603

2 (14)

Styrelsen för Oberoende Elhandlare Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

OE verksamhetsberättelse för år 2015
Oberoende Elhandlare har under 2015 fortsatt att arbeta aktivt med att driva de för oss strategiska
frågorna hos riksdag, departement och myndigheter.

Prioriterade frågor
Vi har under det gångna verksamhetsåret fokuserat på följande frågor:
Timvis mätning och avräkning bör införas 2017 för alla kunder.
Motverka ökade krav på den finansiella elmarknaden som gör det allt svårare för en
elhandlare att representera en slutkund.
Informationshanteringsmodellen. Det är nödvändigt att definiera informationsprocessen
innan man väljer en teknisk lösning för informationshanteringen. Det gäller såväl på den
svenska elmarknaden som på en gemensam nordisk marknad.
Den nordiska modellen med systempris och finansiella kontrakt som räknas av mot
spotmarknaden ska accepteras av EU. Skapa starkare incitament för SvK genom att de
garanterar överföringskapacitet mellan de olika elområden och att SvK ska ställa ut och
handla med EPAD-kontrakt (tidigare CfD) för att öka likviditeten. Detta bör vara en del
av nätkoden.
Flyttprocessen ska ändras snarast så att kunden har kontakt med elhandlaren istället för
nätägaren. Detta görs genom att vi inför en kundcentrisk modell (elhandlarcentrisk) i
Sverige utan att invänta en eventuell HUB. Vi kommer då också att lösa problemet med
dyra anvisningsavtal.
OE bör aktivt följa och påverka utvecklingen av det regelverk för retail market som pågår
inom EU.
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Att skattereduktion för mikroproduktion ges mot energiskatten och flyttas till elräkningen.
Och en ny energiskattelagstiftning som ger ett tydligt regelverk för egenproducenter av
el, samt att energiskattereduktionen bör ges till alla elkunder.
Motverka detaljerade regler för elfakturorna och värna om avtalsfrihet.
Ändra finansieringen av Nord Pool Spot så att avgiften tas ut av alla som säljer eller köper el
på samma sätt som man finansierar stamnätet.
Motverka att Svenska Kraftnät ändrar avgiftsprinciperna och genomför kraftiga höjningar på
kort tid och vid flera tillfällen under ett år.
Frågorna står i prioritetsordning. Därutöver har vi att arbetat mer långsiktigt med andra frågor
inom ramen för våra övergripande målsättningar.
Möten med departement och myndigheter m.m.

Johan, Claes, Jonas M och Bo diskuterade frågor om slutkundsmarknaden med ACER i
Ljubljana den 16 januari.
Johan deltog i ett möte med Ei:s Energimarknadsråd den 21 januari.
Bo deltog i ett seminarium om effektreserven den 19 februari och att han kommer att delta
från Oberoende Elhandlare. Även Jonas Melin deltog som representant för Markedskraft och
Frans från Telje Kraft var en av huvudtalarna på seminariet.
Johan och Bo har deltagit i en referensgrupp för regeringskansliets arbete med en revision av
ellagen.
OE har utarbetat en kostnads- intäktsanalys rörande en förändring av flyttprocessen så att
anvisningsavtalen försvinner och skickat analysen till Energimarknadsinspektionen.
OE har också skrivit till Energimarknadsinspektionen och Konsumentverket om Svenska
Kraftnäts kraftiga avgiftshöjningar.
Johan och Bo träffade Energimarknadsinspektionen den 3 mars för att diskutera dels OE:s
kostnads- intäktsanalys för att ändra flyttprocessen så att anvisningsavtalen försvinner, dels
också funktionskrav på elmätare.
Johan och Bo hade också ett möte med Ei om funktionskrav på elmätare den 3 mars.
OE har också skrivit till SvK om avgiftshöjningarna och tog upp frågan på mötet i SvK:s
marknadsråd den 20 maj.
OE har också skrivit till Konsumentverket om att OE bör få vara med när man utformat
allmänna avtalsvillkor för elavtal.
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Bo deltog i ett seminarium om Swecos rapport om funktionskrav på elmätare den 19 mars.
Bo har också deltagit i ett WEC-seminarium med bl.a. direktiven till Energikommissionen.
Johan deltog i ett samråd om aktuella energifrågor och samråd om Energiunionen på Miljö-och
energidepartementet den 13 mars.
Bo deltog i ett möte med energiministern och energikommissionen den 8 april.
Claes deltog i NordREGs hearing on current/future state of TSO`s and DSO`s roles and
responsibilities and Market design for enabling energy services den 8 april I Oslo.
Energieffektiviseringsföretag ska få tillgång till mätdata (även historiska) och nätföretag får inte
ägna sig åt energieffektiviseringstjänster.
Claes deltog även i Ei:s seminarium om flexibla kunder den 13 april. Det framkom att
kundintresset f.n. är lågt, d.v.s. att priselasticiteten är låg så länge priserna ligger på en låg nivå.
Bo deltog i en nordisk hearing om FCA-koden och TSO-involvering i forwardmarknaden den 20
april.
Johan deltog i mötet med Ei:s energimarknadsråd den 6 maj.
Jonas informerade om att han och Fredrik hade haft ett möte med Kaj Forsberg på Ei om frågan
om en ny avgiftsprincip för Nord Pool Spot.
Johan, Claes och Bo hade ett möte med Svensk Energis nya VD den 27 maj om respektive
organisations prioriterade frågor.
OE har skrivit till SvK om de kraftiga avgiftshöjningarna och fått ett skriftligt svar från SvK.
Johan och Bo hade ett möte med Energidepartementet om informationshanteringsmodellen
och flyttprocessen den 9 juni.
OE har skickat ett brev till Miljö-och Energidepartementet meden begäran om att regeringen
ska ge SvK ett uppdrag om att se över hur de hur de upphandlar sin reglerkraft och varför
kostnaden har fördubblats. Vi kräver även att ett regelverket för att sätta avgifterna tas fram så
att det införs begränsningar på storlek på höjningarna och tidpunkter.
Johan har deltagit i olika möten i Almedalen.
Johan deltog i ett samråd på Miljö-och energidepartementet om aktuella energifrågor och
samråd om den nya elmarknadsdesignen den 16 september.
OE har skickat en skrivelse till Ei om nackdelen med att i förslaget till nordisk balansavräkning
(NBS) endast tillåta en balansansvarig för förbrukning och produktion per nätområde.
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När det gäller översynen av EMIR så finns det ett beslut att ta bort möjligheten att använda
bankgarantier som säkerhet för råvaruderivat. OE har på olika sätt deltagit aktivt i arbete att få
behålla denna möjlighet. Vi har deltagit bl.a. diskuterat frågan med EU-kommissionen och
deltagit i en nordisk arbetsgrupp för denna fråga.
Claes deltog i Ei:s seminarium om efterfrågeflexibilitet den 19 oktober.
Bo deltog som talare i Ei:s hearing om förenklad avräkning den 20 oktober och redovisade vår
OE:s uppfattning att den förenklade avräkningen med timjusterade schablonvärden motverkar
utbudet av timvis mätning från elhandlarnas sida eftersom den avräkningen medför ett
risktagande för elhandlaren. Bland hushållen är det endast 0,2 procent som valt timvis mätning.
Ska den timvisa mätningen få en ökad omfattning så måste de kunder som mäts timvis också
avräknas timvis och den förenklade avräkning måste slopas.
Claes medverkade på Ei:s och SvK:s informationsträff om uppdraget att bygga en hub för
informationshantering på den svenska elmarknaden och att införa en elhandlarcentrisk modell.
Johan och Bo har deltagit i flera av Energikommissionens seminarier. På ett seminarium under
hösten framkom bl.a. att EU-kommissionen kommer att lägga ett förslag med 58 punkter som
en utgångspunkt för EU:s energiunion. OE hade vid ett styrelsemöte under hösten medverkan
av Anton Steen från Energikommissionen som beskrev hur och med vilka frågor
Energikommissionen arbetade. OE har därefter skriftligen redovisat sina prioriterade frågor till
Energikommissionen.
OE hade den 5 november ett möte med den nye chefen för energienheten på Miljö-och
energidepartementet Robert Andrén den 5 november. Vi tog bl.a. upp vår begäran att SvK ska
göra en analys av sina kostnader för de avgifter de har samt regler för hur de ska få höja sina
avgifter. Vi tog vidare upp frågan om avgiftsprinciperna för Nord Pool Spot och finansieringen
av REMIT.
Johan deltog den 11 november i ett möte med Ei:s elmarknadsråd och drev då frågan om en
elhandlarcentrisk modell och att en sådan också skulle lösa problemen med de dyra
anvisaningsavtalen.
OE hade ett möte med NVE den 12 november i Oslo. Vi diskuterade då deras syn på
utvecklingen av den gemensamma nordiska elmarknaden och utvecklingen av en norsk HUB för
elmarknaden. Vi fokuserade då också på frågan om när det är möjligt att gå över till en
elhandlarcentrisk modell och att införa en flyttprocess som innebär ett aktivt val av elhandlare
från kundernas sida.
OE hade till styrelsemötet i december bjudit in Lars Munter från Svenska Kraftnät för att få en
rapport om statusen för utvecklingen av en ny tjänstehubb för elmarknaden och för att
diskutera OE:s syn på frågan.
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Deltagande i utredningar, referensgrupper och arbetsgrupper
Vi är fortsatt aktiva i olika utredningar och arbetsgrupper.
Europeisk elmarknad
OE har deltagit i möten med energinätverket i Bryssel(BEN) under 2015
OE har vid flera tillfällen träffat representanter för EU:s Energidirektorat och Finansdirektorat.

Svenska Kraftnäts marknadsråd
Fredrik Lind representerar OE i marknadsrådet.
Energimyndighetens referensgrupp för elcertifikat
Johan representerar OE i denna referensgrupp.
Elmarknadsutvecklig
Claes sitter vidare i beslutsgruppen för elmarknadsutveckling som förutom OE består av
Svensk Energi och Svenska Kraftnät.
Elmarknadsutvecklings arbetsgrupp för bilaterala efterkorrigeringar av mätvärden
Eva Edlund Lendic har ingått i denna arbetsgrupp.
Ei:s nya Energimarknadsråd
Johan deltar i rådet.
Energimyndighetens referensgrupp till arbetet med ursprungsgarantier
Bo deltar i denna grupp.
Miljö-och energidepartementets arbetsgrupp för revidering av ellagen
Bo deltar i denna grupp.
Media

Oberoende Elhandlare har prioriterat att kommunicera nyheter i det dagliga nyhetsbrevet
”Energimarknaden”. Det ger en bra spridning av vad vi tycker i våra remissvar och vi
kommenterar en rad av våra frågor i nyhetsnotiser i nyhetsbrevet Energimarknaden.
OE publicerade den 7 januari en debattartikel publicerad i Sydsvenskan tillsammans med
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Naturskyddsföreningen och andra aktörer där vi lyfter fram att även lägenhetskunder bör
omfattas av en skattereduktion för mikroproduktion om de bygger förnybar el tillsammans. Det
är en fråga som bör ingå i en blocköverskridande energiuppgörelse.

Skrivelser
Skrivelse till Miljö-och energidepartementet om Svenska Kraftnäts kraftiga avgiftshöjningar. aug 2015
Skrivelse till Ei med anledning av förslaget till nordisk balansavräkning. aug 2015
Skrivelse till Svenska Kraftnät om kraftiga avgiftshöjningar. maj 2015
Skrivelse till Ei och Konsumentverket med anledning av Svenska Kraftnäts kraftiga avgiftshöjningar. mars
2015
OE:s kostnads-intäktsanalys för att förändra flyttprocessen så att anvisningsavtalen försvinner. feb 2015

Besvarade remisser
Remissvar på SvK:s nätutvecklingsplan. nov 2015
Synpunkter på utskick 4 i översynen av ellagen. nov 2015
Synpunkter på förslag till ändringar i rapporteringen till elpriskollen. okt 2015
Svar på EU:s public consultation on new energy market design. okt 2015
Remissvar Ei:s rapport Tröskeleffekter och förnybar energi- förslag till permanent lösning. okt 2015
Remissvar Ei:s rapport Funktionskrav på framtidens elmärare. sept 2015
Remissvar förslag till finansiering av REMIT. juni 2015
Remissvar vissa punktskattefrågor. maj2015
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Synpunkter med anledning av översynen av ellagen. mars 2015
Remissvar på slutbetänkandet från samordningsrådet för smarta elnät. mars 2015
Synpunkter på effektreserven och risk för framtida effektbrist mars 2015
Remissvar höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet mars 2015
Synpunkter på vad som menas med kvalitet i nätverksamhet mars 2015
Synpunkter med anledning av översynen av ellagen jan 2015

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

2015
14
39
118

2014
14
44
115

2013
11
51
109

2012
14
68
159

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

123 758
13 683
137 441

137 441
137 441

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

2011
15
65
137
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2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

15 000
15 000

15 000
15 000

Rörelseresultat

-1 317
0
-1 317
13 683

-1 200
0
-1 200
13 800

Resultat efter finansiella poster

13 683

13 800

Resultat före skatt

13 683

13 800

Årets resultat

13 683

13 800

Resultaträkning

Not

Medlemsavgifter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1

Oberoende Elhandlare Förening
Org.nr 802410-2603

10 (14)

Not

2015-12-31

2014-12-31

2, 3

100 000

100 000

4 500

12 000

Kassa och bank

246 136

168 703

Summa omsättningstillgångar

250 636

180 703

SUMMA TILLGÅNGAR

350 636

280 703

123 758
13 683
137 441

109 958
13 800
123 758

Summa eget kapital

137 441

123 758

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

194 195
19 000
213 195

137 945
19 000
156 945

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

350 636

280 703

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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2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

13 683

13 800

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 500
40 000
56 250
117 433

-6 000
0
51 500
59 300

Finansieringsverksamheten
Erhållna (lämnade) koncernbidrag

-40 000

-40 000

77 433

19 300

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början

168 703

109 403

Likvida medel vid årets slut

246 136

128 703

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Årets kassaflöde

Not
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
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
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.

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.

Not 2 Andelar i koncernföretag
2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 000

100 000
100 000

Utgående redovisat värde

100 000

100 000

Not 3 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Oberoende Elhandlares
Service AB

Oberoende Elhandlares
Service AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100%

100%

1 000

100 000
100 000

Org.nr

Säte

Eget
kapital

Resultat

556616-7911

Stockholm

330 014

54 016

Not 4 Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Lämnade koncernbidrag
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
149 958
-40 000

Årets
resultat
13 800

13 800

-13 800
13 683
13 683

123 758

Not Bokslutsrapport
För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av Claes Fjellner, EnDetail AB, som är
auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i SRF Konsulterna.

Underskrifter
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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 5 april 2015

Johan Öhnell
Ordförande

Clas Nilsson

Fredrik Lind

Kenneth Johansson

Jonas Melin

