1 (14)

Årsredovisning
för

Oberoende Elhandlare Förening
802410-2603

Räkenskapsåret

2017

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
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 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

OE verksamhetsberättelse för år 2017
Oberoende Elhandlare har under 2017 fortsatt att arbeta aktivt med att driva de för oss
strategiska frågorna hos riksdag, departement och myndigheter i Sverige och has EU:s
parlament och myndigheter.
Föreningens övergripande målsättningar
Oberoende Elhandlare ska skapa förutsättningar för verklig konkurrens på elmarknaden genom
att verka för:
• En elmarknad med en effektiv konkurrens baserad på en gemensam nordisk
slutkundsmarknad och med en fungerande finansiell elmarknad med god likviditet på alla
kontrakt som behövs för en effektiv riskhantering.
• Konkurrensneutrala villkor för alla aktörer oberoende av om man är producent,
elhandlare eller slutkund. (Mikroproduktion och elcertifikatsystem)
• En enkelhet för kunden, när det gäller kontakter med elmarknaden. (Supplier centric)
• Kundernas möjligheter att välja el med hänsyn till vilken klimatpåverkan deras val
medför och att producera egen el.
Prioriterade frågor 2017
Inom ramen för OE:s övergripande mål och prioriterade frågor har de följande frågorna
Varit de mest angelägna under det gångna året. Vår grundläggande syn är att vi har en väl
fungerande slutkundsmarknad i Sverige respektive grossistmarknad i Norden. Men att
det finns viktiga åtgärder skapa konkurrensneutralitet och öka antalet aktiva kunder.
Slutkundsmarknad
• Införandet av elhandlarcentrisk modell - flyttprocessen som steg 1, då ersätts
anvisningsavtal med aktiva kundval
• Detaljreglering av elhandeln ska undvikas
• Hubbfunktionalitet för nät – elhandelns funktionalitet ska ligga lokalt och vara
konkurrensutsatt
• Kreditvillkor och säkerheter mellan elhandel och elnät ska utformas utan att nya
konkurrenshinder skapas och skötas av SvK enligt transparent regelverk
• Finansiering av hubb ska ske av elnäten, som har vinsterna av hubben
• Energiskatt hos elhandlaren
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Efterfrågeflexibilitet
• Standardiserade timbaserade nätavgifter
• Timvis mätning och avräkning
• Full separation av elnät och elhandel – även namnseparation
• Aggregatorer – vad är fördelarna med aggregatorer och behövs de på den
nordiska elmarknaden?
Grossistmarknad
• Konkurrensneutrala avgifter på Ei, SvK och Nord Pool Spot
• Energy only, nordisk elmarknad med systempris är utmärkt marknadsdesign–
ingen kapacitetsmarknad behövs

Aktiviteter 2017

•

Claes deltog i ett möte med SvK:s och Ei:s referensgrupp till uppdraget med hubben den 10 januari.

•

Johan, Claes och Bo hade ett möte med energienheten på Miljö-och energidepartementet den 25
januari om övergången till elhandlarcentrisk modell, ny flyttprocess innan hubben är i drift, SvK:s
avgifter och flytten av energiskatten till elnätsbolagen.

•

Johan deltog i Energikommissionens avslutningsmöte. Slutbetänkande innehåller bl.a. förslag om
fortsatt ”Energy only marknad” och förslag som innebär fortsatta utredningar om t.ex.
efterfrågeflexibilitet, energitjänster och havsbaserad vindkraft utan anslutningsavgifter.

•

Johan och Bo deltog den 19 januari i ett möte i Milano med ett EU nätverk (European Energy
Retailers) för ”oberoende” elhandelsföretag med organisationer från Tyskland, Italien, Spanien.

•

Jonas deltog i ett samrådsmöte med Miljö och Energidepartementet om revidering av
energieffektiviseringsdirektivet 19 januari.

•

Johan deltog i ett möte med Ei:s energimarknadsråd 18 januari. Mötet handlade om vinterpaketet och
regleringen av elnätsavgifter och om inspektionens nya regeringsuppdraguppdrag att se över hur de
ska utformas inför nästa reglerperiod.

•

Johan deltog i ett samrådsmöte på Miljö-och energidepartementet den 10 februari om förslag till nytt
förnybartdirektiv och nya bestämmelser på elområdet.

•

Johan deltog också i ett referensgruppsmöte för arbetet med hubben och införandet av den
elhandlarcentriska modellen den 21 februari.

•

OE har skrivit till den pågående revisionen av ellagen utredningen om problemet med att man kan
kringgå för detaljerade bestämmelser i ellagen genom att låta tjänsteföretag ta över kunderna och
svara för faktureringen.

•

Johan och Bo deltog i ett möte med EU nätverket EER (European Energy Retailers) för ”oberoende”
elhandelsföretag med organisationer från Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike i Berlin den 22
och 23 mars.
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•

Bo deltog i ett möte med BEN i Bryssel 27 mars. Bl.a. deltog Fredrick Federley och talade om
arbetet med förnybart direktivet. Bo redovisade OE:s synpunkter i frågan och skickade även våra
synpunkter skriftligen till Fredrick.

•

Telge Energi deltog i ett möte med Ei:s referensgrupp för funktionskrav på elmätarna.

•

OE har lämnat skriftliga synpunkter att den pågående revisionen av ellagen inför det sista mötet i
referensgruppen den 5 maj.

•

Bo deltog i SvK:s kund-och intressentmöte den 30 mars. Där redovisades bl.a. SvK:s
systeminvesteringsplan och EU:s vinterpakt diskuterades.

•

Johan och Bo medverkade i Swedish Smartgrids hearing om rekommendationer för en ökad
flexibilitet i elsystemet den 8 maj.

•

Johan deltog i ett möte med Ei:s energimarknadsråd den 10 maj.

•

OE har skrivit ett brev till Ei om behovet av snabbare övergång till timvis mätning och att det kan
hanteras i utredningen om intäktsregleringen 2020-2030.

•

Bo deltog i samrådmöten med Miljö-och energidepartementet den 1 juni och 2 juni angående de
pågående förhandlingarna om direktivet om elmarknadsdesign respektive direktivet om förnybart.

•

Bo deltog i ett möte med EU nätverket EER (European Energy Retailers) för ”oberoende”
elhandelsföretag med organisationer från Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike i Milano den 30
maj.

•

Johan hade kontakter med Elevio o Fortum om timvis mätning och avräkning i Almedalen.

•

Robert Nordström, som deltar i Ei:s referensgrupp för funktionskrav på elmätarna lämnade
synpunkter på Ei:s förslag lämnade den 17 augusti.

•

Johan och Bo deltog i Swedish Smartgrids hearing ”Stimulerar dagens nätreglering att investera i
smarta nät?” den 29 augusti. Av hearingen framgick det tydligt att regleringen måste ändras i flera
avseenden om den inte skulle motverka investeringar i smarta nät.

•

OE har skickat ett brev med förslag till Swedish Smartgrid om längre nätavtal för att göra det lättare
att få lönsamhet i effektivitetshöjande investeringar.

•

OE har skickat ett brev med förslag till Ei:s utredning med översyn av intäktramsregleringen och
timvis mätning.

•

OE har skickat brev till Miljö-och energidepartementet och Ei om den finansiella elmarknaden och
bett att få möten med departementet och Ei.

•

Jonas och Bo hade ett möte i denna fråga med Miljö- och energidepartementet den 30 augusti.

•

Jonas och Bo hade ett möte med Ei i samma ärende den 27 september.

•

Johan deltog i Miljö och energidepartementets dialogsamtal om Ren Energi paketet 8 september.
Bl.a. diskuteras förändringar av regelverket för ursprungsgarantier för att alla producenter av
förnybar el ska vara kvalificerade för att få ursprungsgarantier. Vidare vill EU öppna de nationella
stödsystemen så att alla EU länder får tillgång till existerande stödsystem.
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•

Bo deltog i Swedish Smartgrids möte med lansering av en strategi för en ökad flexibilitet i
elsystemet genom smarta elnät den 14 september.

•

Johan och Bo hade ett möte med EU nätverket EER (European Energy Retailers) för ”oberoende”
elhandelsföretag med organisationer från Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike i Stockholm den
20 och 21 september.

•

Bo deltog i möte med BEN i Bryssel den 25 september och att stämde då av vissa frågor med
energirådet vi den svenska EU-representationen, Truls Borgström. Bo hade vidare att ha kontakter
med tjänstemän på Energidirektoratet den 26 september.

•

Jonas och Bo hade ett möte med SvK i oktober den 25 oktober.

•

Johan deltog i mötet i Energimyndighetens elcertråd den 26 oktober.

•

Johan och Bo deltog i EER:s aktiviteter i EU-parlamentet för att ”marknadsföra” EER i Bryssel den
7 november. Johan redogjorde för erfarenheter från Sverige och deltog i en paneldebatt. Det var en
stor uppslutning på mötet från parlamentariker, representanter från kommissionen och
regleringsmyndigheter och konsumentorganisationer. De dokument som släpptes i samband med
aktiviteten i EU-parlamentet finns på OE:s hemsida både på engelska och på svenska.

•

Johan, Claes och Bo hade ett möte med den nye statssekreteraren för energifrågor Emil Högberg den
20 november. Fokus för mötet var reformen ”En ny elmarknadsmodell” och vi fick besked att
tidplanen var att regeringen kommer tillbaka med en proposition hösten/vintern 2018. Vi fick också
information att regeringen förbereder att införa krav på timvis avräkning för de kunder upp till 63
amp som väljer timprisavtal.

•

Eva deltog i CEER:s ”Customer Conference on topic of dynamic prices” i Bryssel den 28 november,
där hon representerat EER och redovisat erfarenheter från Sverige och deltog i en paneldebatt.

•

Bo deltog i ett WEC-möte om energi-och miljöpolitik i en era med Trump och Brexit den 30
november.

•

Bo deltog i EER:s möte i Bryssel den 5 december. Mötet var inriktat på att klara av de formella
frågor och krav som måste uppfyllas för att EER ska kunna registreras som en europeisk
branschorganinsation med säte i Bryssel. Vi hade hjälp av en belgisk advokat byrå och kvarvarande
frågetecken rätades ut effektiv. Därutöver hade vi interna överläggningar om EER:s verksamhet det
kommande året.

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 2017
Svenska Kraftnäts marknadsråd
Jonas Melin representerar OE i marknadsrådet.
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Energimyndighetens referensgrupp för elcertifikat
Johan har representerat 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 har deltagit i rådet.
Ei:s och SvK:s referensgrupp till regeringsuppdraget om en hubb och en elhandlarcentrisk modell
Claes deltar i referensgruppen.
Energimyndighetens referensgrupp till arbetet med ursprungsgarantier
Bo deltar i denna grupp.
Miljö-och energidepartementets arbetsgrupp för revidering av ellagen
Bo har deltagit i denna grupp.
Ei:s referensgrupp för krav på framtidens elmätare.
Robert Nordström, Telge Energi, har representerat OE i Ei:s referensgrupp för krav på framtidens
elmätare.
Referensgruppen för eSett-implementeringen
Emelie Ekman, LOS, representerar OE i en referensgrupp för eSett-implementeringen.
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.

Skrivelser
Skrivelse till Miljö-och energidepartementet om den finansiella elmarknaden. juni 2017
Skrivelse till Ei om den finansiella elmarknaden. juni 2017
Skrivelse till Ei om översyn av intäktsregleringen och timvis mätning. maj 2017
Skrivelse till Ei om kreditrisker för elnätsföretag. feb 2017
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Besvarade remisser
OE har lämnat ett remissvar på promemorian Elcertifikatsystemet- vissa frågor inom kontrollstation 2017.
Vi har vidare besvarat en Public consultation från CEER: Guidelines of Good practice (GGP) on Price
Comparison Tools.
Vi har lämnat synpunkter till regeringskansliet på Förnybartdirektivet och Nya bestämmelser på
elområdet
OE har lämnat synpunkter på förslaget till reviderad ellag.
Vi har vidare lämnat ett remissvar på Energikommissionens betänkande.
OE har också lämnat ett remissvar på Ei:s utredning om efterfrågeflexibilitet.
Vi har även lämnat synpunkter på Ei:s rapport Kommissions riktlinjer och nät- föreskrifter.
OE har svarat på CEER:s Consultation on Flexibility Use at Distribution Level.
Vi har även yttrat oss över en remiss av föreskrifter om ursprungsgarantier för el.
OE har lämnat synpunkter på förslaget till reviderad ellag. ( Inom ramen för arbetet i referensgruppen)
OE har lämnat ett remissvar på Ei:s förslag till ny modell för elmarknaden.
Vi har även lämnat synpunkter på Konsumentverkets förslag om ändringar i vägledning om
prisinformation.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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2017
14
85
326

2016
14
90
389

2015
14
39
118

2014
14
44
115

2013
11
51
109

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Belopp vid årets utgång

Balanserat

Årets

resultat

resultat

137 441
137 441

13 636
13 636

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

disponeras så att
i ny räkning överföres

151 077
13 672
164 749

164 749
164 749

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

Totalt

151 077
151 077
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

15 000
15 000

15 000
15 000

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

-1 328
13 672

-1 364
13 636

Resultat efter finansiella poster

13 672

13 636

Resultat före skatt

13 672

13 636

Årets resultat

13 672

13 636

Resultaträkning
Medlemsavgifter

Not
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Not

2017-12-31

2016-12-31

1, 2

100 000

100 000

1 500

4 500

Kassa och bank

91 944

64 272

Summa omsättningstillgångar

93 444

68 772

193 444

168 772

151 077
13 672
164 749

137 441
13 636
151 077

164 749

151 077

12 695
16 000
28 695

195
17 500
17 695

193 444

168 772

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

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

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

13 672

13 636

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

3 000
11 000
27 672

0
-195 500
-181 864

0

0

Årets kassaflöde

27 672

-181 364

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början

64 272

246 136

Likvida medel vid årets slut

91 944

64 272

Kassaflödesanalys

Finansieringsverksamheten
Ingen rörelse

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

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.

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
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
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.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
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Not 1 Andelar i koncernföretag
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 000

100 000
100 000

Utgående redovisat värde

100 000

100 000

Not 2 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Oberoende Elhandlare Service
OES AB

Oberoende Elhandlare Service
OES AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Marknadsvärde

100

100

1 000

100 000
100 000

100 000
100 000

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556616-7911

Stockholm

187 480

-101 380

Not Bokslutsrapport
För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av:
Claës Fjellner, Endetail AB
som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.
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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 ...............................

Eva Edlund Lendic
Ordförande

Claes Nilsson

Kenneth Johansson

Jonas Melin

Maria Richtnér
Maria Richtnér

