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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes 

avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 

Ordförandens kommentarer. 

 

Nu har tredje året i föreningens historia gått. Anläggning nummer 3 har byggts och invigts. Denna 

gång på taket på Kostallet vid Ösby Naturbruksgymnasium i Sala med cirka 300 kvadratmeter 

solcellsyta. Invigningen förrättades av landshövding Ingemar Skogö. 

Sala och Heby befäster sin ställning av att vara centrum för Solelsanläggningar i Sverige. Planering av 

anläggning nummer 4 och 5 har påbörjats och även anläggning nummer 4 kommer att bli vid Ösby 

Naturbruksgymnasium med start våren 2012. Målsättningen om en ny anläggning per år fortsätter att 

infrias. 

Föreningens uppmärksammades av Sala Sparbank och fick 20.000 kronor ur bankens ”Miljonen”. 

Pengarna ska användas för att informera mer och bättre om föreningen och därmed få fler 

medlemmar.  

Under året har föreningen tecknat nytt avtal med SHE då vi under 2012 förväntar oss passera 

produktionen på 130000 kilowatt. Avtalet är baserat på det internationella priset på 40 eurocent 

omräknat till svensk valuta. 

Redovisningen av ett forskningsprojekt som bekostas av Elforsk, och intervjuer har gjorts av ett 20-tal 

medlemmar. Redovisning visar på ett mycket starkt stöd för föreningen och dess uppbyggnad. 

Projektet har under 2011 även undersökt varför inte fler blivit medlemmar. Resultatet blev att många 

ansåg att 10000 kronor var allt för hög kostnad. Därför har stämman vid 2 tillfällen beslutade om en 

så kallad split, så att andelarna från och med 2012 kostar 5000 kronor och alla som gått in med 10000 

omändras så att det blir 2 andelar. 

Föreningen deltar aktivt i flera olika nätverk som arbetar med Solel. Under 2012 väntar gemensamma 

aktiviteter med Sigtuna och Knivsta. 

Ekonomiskt går föreningen bra. Utifrån nuvarande stadgar om att minst 95 % av intäkterna ska 

användas till investeringar i nya anläggningar har uppfyllts och ska fortsätta. 

Vill framföra ett mycket stort tack till alla medlemmar för god stöttning, inte minst genom bra 

insändare och kommentarer i media. Ett stort tack till samarbetspartnern SHE för all hjälp under året. 

Ser nu fram till en solrik period samtidigt som snön faller ned när detta skrivs. 

 

 

Sala 2012.03.10 

Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 

 

 

 

Tommy Johansson 

Ordförande 
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Information om verksamheten 

Den ekonomiska föreningen började sin verksamhet under 2009. Verksamheten omfattas av 

att anlägga, förvalta och driva solelanläggningar inom Sala och Heby kommuner. 

 

Verksamheten är mycket långsiktig och har vid årsskiftet 181 medlemmar. Insatsen är på  

10 000 kr per styck och varje medlem kan ha flera insatser. Detta har gjort att den totala 

insatsen per utgående årsskifte är 2 570 tkr. 

 

 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

 

  2011 2010 2009   

Nettoomsättning, tkr 495 313 14   

Resultat efter finansiella poster, tkr 375 217 2   

Balansomslutning, tkr 3 255 2 693 2 359   

  

 

 

Viktiga förhållanden 

Föreningen har ett flerårigt samarbete med Sala-Heby Energi AB och Sala-Heby Energi Elnät 

AB, om både skötsel, administration och köp av elenergi. Allt är prissatt, så  föreningen 

känner sina intäkter och kostnader väl, variationen ligger i mängden el som produceras. 

Föreningens verksamhet är helt finansierad med medlemsinsatser och med nationella bidrag. 

Det sistnämnda har utgått i samband med att de båda befintliga anläggningarna en i Sala och 

en i Heby har etablerats. 

 

 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

En viktig händelse under året har varit etableringen av den tredje solelanläggningen. Denna 

anläggning är placerad på kostallet på Ösby Naturbruksgymnasium. Anläggningen är mindre 

än de två tidigare (350 m
2
 solcellsytan). Anläggningen invigdes den 6 september av 

Landshövding Ingemar Skogö men hade då varit i drift sedan juni 2011. 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

En fjärde anläggning planeras på resterande tak på kostallet vid Ösby Naturbruksgymnasium. 

 



Solel i Sala och Heby Ek.för. 4 

769620-1172 

Framtida utveckling 

Verksamheten tillhör framtiden kanske just mera än nutiden. Föreningens uppfattning är att 

solenergi är helt nödvändig i framtiden ur miljö, klimat, och resurssynpunkt. Dock kommer 

teknik och effektivitet att utvecklas,  något föreningen gärna hjälper till med, främst i  att 

skapa efterfrågan på dylik teknik, men också i marknadsföring och olika samarbeten. 

 

 

Ägarförhållanden 

Föreningen ägs av 181 medlemmar. 

 

 

 

Miljöpåverkan 

Hela verksamheten är av den beskaffenheten att miljöpåverkan är liten, även vid etableringen 

av anläggningar. Produktion ifrån solelanläggningar är således mycker positivt och 

framtidsinriktad. 

 

 

Förslag till vinstdisposition 

   

   

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:   

   

Balanserade vinstmedel 1 756  

Årets vinst 171  

 1 927  

   

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att   

   

i ny räkning överförs 1 927  

 1 927  
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Resultaträkning  Not 2011 2010 

     

Nettoomsättning   495 313 

Övriga rörelseintäkter   20 30 

   515 343 

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader   -56 -71 

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 

  

-89 -55 

Summa rörelsens kostnader   -145 -126 

     

Rörelseresultat   370 217 

     

Resultat från finansiella poster     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   5 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter   - - 

Summa resultat från finansiella poster   5 0 

     

Resultat efter finansiella poster   375 217 

     

Bokslutsdispositioner  2 -375 -216 

Skatt på årets resultat   - - 

Årets resultat   0 1 
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Balansräkning  Not 2011-12-31 2010-12-31 

     

Tillgångar     

     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och andra tekniska anläggningar  3 2 463 1 752 

Summa anläggningstillgångar   2 463 1 752 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar   60 25 

Övriga kortfristiga fordringar   - - 

   60 25 

Kassa och bank   732 916 

Summa omsättningstillgångar   792 941 

Summa tillgångar   3 255 2 693 

     

Eget kapital och skulder     

     

Eget kapital  4   

     

Bundet eget kapital     

Inbetalda insatser   2 570 2 410 

     

Fritt eget kapital     

Balanserad vinst   2 1 

Årets resultat   - 1 

   2 2 

Summa eget kapital   2 572 2 412 

     

Obeskattade reserver  5 591 216 

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   50 44 

Aktuella skatteskulder   - 1 

Övriga kortfristiga skulder   32 10 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   10 10 

Summa kortfristiga skulder   92 65 

Summa eget kapital och skulder   3 255 2 693 

     

Ställda säkerheter   Inga Inga 

 

Ansvarsförbindelser 

  

Inga Inga 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisnings-

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ekonomiska föreningar.  

 

Intäkter 
Försäljning av el redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med 

försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  

 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens 

redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.  

 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 

avskrivningstider tillämpas: 

 

Solelanläggningar 25 år 

 

 

Statliga stöd 
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att 

erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. 

 

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens 

redovisade värde. 

 

 

 

 

 

Not 2 Bokslutsdispositioner 

 2011 2010 

   

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 

avskrivningar enligt plan -375 -216 

Summa -375 -216 
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Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

 2011 2010 

   

Ingående anskaffningsvärden 1 812 910 

Årets förändringar   

-Inköp 800 2 255 

-Årets statliga stöd - -1 353 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 612 1 812 

   

Ingående avskrivningar -61 -6 

Årets förändringar   

-Avskrivningar -88 -54 

Utgående ackumulerade avskrivningar -149 -60 

   

Utgående restvärde enligt plan 2 463 1 752 

   

  

 

 

 

 

Not 4 Förändring av eget kapital 

 Inbetalda 

insatser 

Balanserat 

kapital 

Totalt eget 

kapital 

    

Ingående balans 2 410 2 2 412 

Inbetalda insater under året 160 - 160 

Utbetalda insatser under året - - - 

Årets resultat - - - 

Utgående balans 2 570 2 2 572 

  

 

Not 5 Obeskattade reserver 

 2011-12-31 2010-12-31 

   

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar 

och avskrivningar enligt plan 591 216 

Summa 591 216 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2012-05-21 för 

fastställelse. 

 

 

Sala 2012-04-23 

 

 

 

Tommy Johansson Veronica Skagerlind 

Ordförande 

 

 

Lars-Erik Eriksson Maria Karwonen 

 

 

 

Ingalill Boija Gunilla Sverkersson 

 

 

 

Tommy Hofberg  

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 

 

Johan Tingstöm  

Auktoriserad revisor 

 

 


