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Årsredovisning för räkenskapsåret 2015
Styrelsen avger följande årsredovisning.
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Ordförandens kommentarer.
Föreningens sjunde verksamhetsår har varit ett mycket positivt år men med en mycket mörk händelse,
nämligen att dåvarande ordförande Tommy Johansson, hastigt och tragiskt gick bort.
Detta var i en tid då framtidsplaneringen var i full gång. Tommy Johansson var en mycket drivande
kraft och oerhört engagerad i både sol och föreningen och med detta mycket starka minne tackar vi
Tommy Johansson för allt han gjort för föreningen.
Till det positiva hör flera saker, en att styrelsen fort samlade sig och under undertecknades
ordförandeskap snabbt kunde driva framtida utvecklingsarbete vidare. Detta arbete har inneburit flera
saker allt ifrån verksamhetsutveckling till ett förslag på en revenue på något sätt, av insatt kapital.
Dessa frågor kommer tillsammans med diverse stadgeändringar komma upp på kommande stämmor.
Klart är dock att föreningens första fas, att visa att solel fungerar och till god långsiktig ekonomi, är
uppnådd.
På medlemsfronten har det stabiliserat sig, vid årsskiftet hade föreningen 231 medlemmar med
tillsammans 605 andelar. Våra anläggningar har under året tillsammans producerat 558 559 kWh där
den bästa månaden blev augusti med 93 667 kWh. Dock var april den bästa månaden för den allra
första Salaanläggningen, som i år lämnat ett mycket jämnt resultat. Det skiljer bara 42 kWh mellan de
tre bästa månaderna april, juni och augusti.
Ett par medlemmar visade sina egna anläggningar på SHE:s energirunda den 19 april och föreningens
anläggningar fanns också med på besökslistan. Några studiebesök på våra anläggningar blev det också
under året.
Fyra styrelsemedlemmar besökte höstens Solelmässa i Uppsala och fick lyssna på intressanta föredrag
och ta del av nya innovationer.
Avslutningsvis vill jag tacka medlemmar, styrelse och samarbetspartners för ett mycket gott och
kreativt samarbete under året.
Styrelsen ser fram emot de nya utmaningar som föreligger år 2016 och planerar för ett medlemsaktivt
år.

Inga-Lill Boija ordförande
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Den ekonomiska föreningen började sin verksamhet under 2009. Verksamheten omfattas av
att anlägga, förvalta och driva solelanläggningar inom Sala och Heby kommuner.
Under 2015 producerade föreningens anläggningar ca 558 559 kWh att jämföras med
2014-års produktion som var 529 835 kWh. Totalt t.o.m. 2015 har det producerats 1 667 912
kWh. Verksamheten är mycket långsiktig och hade vid årsskiftet 231 medlemmar. Insatsen är
på 5 000 kr per styck och varje medlem kan ha flera insatser. Detta har gjort att den totala
insatsen per utgående årsskifte är 3 025 tkr.
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 har finansierats av medlemsinsatser, energiförsäljning och med
nationella bidrag. Under året har produktion skett från sex olika anläggningar, två
takplacerade och fyra på mark. Dessa anläggningar är placerade tre i respektive Sala och
Heby kommuner.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under året har all elproduktion sålts till Sala-Heby Energi AB på ett avtalsenligt sätt, vilket
innebär att Nordpools månads medelspotpriser har gällt.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Soliditet, %

2015
252
-52
88,9

2014
1 710
1 356
87,6

2013
734
463
75,5

2012
502
356
93,6
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Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt, kronor

3 010
87
3 097

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt
följande
Balanseras i ny räkning
Totalt, kronor

3 097
3 097
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2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

252
252

1 710
1 710

-73

-86

-231
-304

-230
-316

-52

1 394

0

-38
-38

-52

1 356

52
52

-1 355
-1 355

Resultat före skatt

0

1

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

0

1

Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändringar av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
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Not

2015-12-31

2014-12-31

4 909
4 909
4 909

5 139
5 139
5 139

1
1
2

20
1
21

876
876
878
5 787

734
734
755
5 894

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Summa bundet eget kapital

3 025
3 025

3 005
3 005

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

3
3
3 028

2
1
3
3 008

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och Bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
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Not

2015-12-31

2014-12-31

2 713
2 713

2 765
2 765

10
21
1
14
46
5 787

30
15
62
14
121
5 894

Företagsinteckning

-

1 300

Summa ställda säkerheter

0

1 300

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
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Tilläggsupplysningar
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre
ekonomiska föreningar (K2). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.
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.
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Upplysningar till balansräkningen
Not 2

Maskiner och andra tekniska anläggningar
2015-12-31

2014-12-31

5 762
5 762

5 762
5 762

-623
-230
-853

-393
-230
-623

Redovisat värde

4 909

5 139

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade
anskaffningsvärdet med

4 848

4 848

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Not 3

Förändring i eget kapital

Ingående balans 2015-01-01
Inbetalda insatser under året
Utbetalda insatser under året
Resultatdisposition enl. årsstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 4

Inbetalda Balanserat
insatser
resultat
3 005
2
60
-40
1
3 025
3

Årets
resultat
1
-1
0

Totalt
3 008
60
-40
3 028

Ställda säkerheter

Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut
- Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

2015-12-31

2014-12-31

0

1 300
1 300
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-06-02 för
fastställelse.

Sala 2016-05-09

Inga-Lill Boija
Ordförande

Veronica Skagerlind

Lars-Erik Eriksson

Maria Karwonen

Tommy Hofberg

Camilla Björklund

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Tingström
Auktoriserad revisor

