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Ordförandens kommentarer
Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och invigts.
Denna gång i Heby kommun en anläggning på cirka 550 kvadratmeter solcellsyta. Invigningen
förrättades av landshövdingen i Uppsala län Peter Egardt.
Sala och Heby befäster sin ställning av att vara centrum för Solelsanläggningar i Sverige. Planering av
anläggning nummer tre har påbörjats och en avsiktsförklaring ihop med Tekniska förvaltningen Sala
kommun och Ösby Naturbruksgymnasium i Sala kommun om placering av solceller på tak har gjorts.
Föreningens uppmärksammades under året av Sala Sparbank och fick 30.000 kronor ur bankens
”Miljonen”. Pengarna ska användas för att marknadsföra föreningen och därmed få fler medlemmar.
Pengarna har används till att skapa en ny hemsida(www.solelisalaheby.se) samt TV-reklam i Lokal-TV
Heby.
Under året har föreningen tecknat ett nytt avtal om försäljning av el till SHE. Det nya avtalet innebär att
SHE betalar det internationella priset 40 eurocent omräknat till svensk valuta för upp till 130 000 kWh
vilket bör täcka produktion för de två anläggningar som föreningen i dagsläget äger.
Föreningen ingår även i ett forskningsprojekt som bekostas av Elforsk. Det främsta målet med projektet
är att öka kunskapen om hushålls och företags motiv att köpa andelar i en solcellsanläggning samt
huruvida andelsägande i sig leder till förändringar i elanvändares förhållningssätt och beteende.
Ändamålet är vidare att ta reda på vilka för- och nackdelar andelsägarna ser med en egen respektive en
gemensamt ägd solcellsanläggning och småskalig elproduktion i vindkrafts- respektive
solcellsanläggningar. Många av föreningens medlemmar har blivit intervjuade för projektet.
Ekonomsikt 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 2011-04-19
Tommy Johansson
ordförande, Solel i Sala-Heby Ekonomisk förening
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskild anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes
avser föregående år.

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 178 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 2 410 tkr.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr

2010
313
217
2 693

2009
14
2
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 andra solelanläggningen. Denna
anläggning är ca 65% större än Sala-anläggningen som togs i drift under 2009. Invigningen av
Hebyanläggningen skedde 19 augusti 2010 och förrättades av landshövdingen Peter Egardt.
Värt att notera är också att Sala-anläggningen verkligen motsvarat förväntningarna i
produktion och tillgänglighet.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Nu planeras för en tredje solelanläggning. En avsiktsförklaring har ingåtts med Ösby
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Lantbruksgymnasium om att förlägga en anläggning på något av deras tak. Ett stort mervärde
finns också att anläggningen skulle kunna spela en stor roll i undervisningen.

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 178 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 i kr:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

629
1 127
1 756

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

1 756
1 756
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Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets vinst

2

2010

2009

313
30
343

14
14

-71

-9

-55
-126

-6
-15

217

-1

0

3
3

217

2

-216
1

-1
1
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Not

2010-12-31

2009-12-31

1 752
1 752

904
904

25
25
916
941
2 693

1 367
1 367
88
1 455
2 359

2 410

1 940

1
1
2
2 412

1
1
1 941

216

-

44
1
10
10
65
2 693

415
1
2
418
2 359

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

4

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen
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

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan
Summa

2010

2009

216
216

0
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Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp
-Årets statliga stöd
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2010

2009

910

-

2 255
-1 353
1 812

2 263
-1 353
910

-6

-

-54
-60

-6
-6

1 752

904

Statligt stöd har under året erhållits för Solelanläggning i Sala av Länsstyrelsen i Västmanlands
län.

Not 4

Förändring av eget kapital
Inbetalda Balanserat Totalt eget
insatser
kapital
kapital

Ingående balans
Inbetalda insatser under året
Utbetalda insatser under året
Årets resultat
Utgående balans

1 940
470
2 410

1
1
2

1 941
470
1
2 412
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Obeskattade reserver
2010-12-31

2009-12-31

216
216

0

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan
Summa

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2011-05-09 för fastställelse.

Sala 2011-04-19
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