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Solel i Sala och Heby Ek.för.
Org nr 769620-1172

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 

Styrelsen avger följande årsredovisning.
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Ordförande har ordet.

Föreningens tionde år, d.v.s. jubileumsåret, blev ett riktigt bra år med en produktion på 508 496 kWh 
och med en intäkt på ca 250 kSEK, detta beroende på att elpriserna har varit högre än 2017 och 
uttryckt i intäkter drygt 100 kSEK mera än 2017.

När föreningen startade i april 2009, så var syftet att få igång lokal solelproduktion både som ett 
egenvärde och att vara en inspiratör för många andra. Till och med 2018 har vi producerat ca 3 306 
000 kWh i våra sex solelanläggningar. Dessutom ser vi att det etablerats sol både lokalt och nationellt 
i stor omfattning och kanske har vi bidragit något till det genom att vi haft många studiebesök och 
haft förmånen att få vara ute och föreläsa och informera om vår förening och dess förtjänster.

Ekonomiskt är föreningen väldigt stabil, med en soliditet på 90,7 % och inga långsiktiga skulder. Ett 
bra resultat i rörelsen har åstadkommits av både högre intäkter och lägre kostnader.

Under året har vi haft utbyte med flera organisationer, bl.a. solelföreningen i Lindesberg, som vi har 
mycket likheter med.  Vi har också haft fokus på tankar för framtiden, både avseende verksamhet och 
revenue till medlemmarna. Detta utvecklas litet mer under rubriken Framtida utveckling. 

Vid årsstämman, som hölls hos medlemmen Sala Sparbank som visade fantastisk gästfrihet, fick jag 
förtroendet att bli ordförande i vår förening, en stor ära att på en ideell grund få jobba med den 
hållbara energikällan sol. Vill avsluta och tacka den avgående ordföranden Inga-Lill Boija, som 
gjorde ett mycket ambitiöst arbete i styrelsen. Vidare vill jag tacka styrelsen och alla medlemmar för 
det mycket bra arbete ni gör och det intresse ni har för att utveckla sol i ett lokalt perspektiv.

Kenneth Mårtensson
Ordförande



Solel i Sala och Heby Ek.för.
769620-1172

3(10) 

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen bildades under våren 2009. Föreningens ändamål är att producera elkraft på ett 
miljövänligt sätt genom att anlägga, driva och förvalta solelanläggningar. Föreningen skall också 
följa området solrelaterad utveckling och förmedla nya kunskaper till medlemmarna. Föreningen 
söker bl a samarbete med studenter vars intresse riktar sig mot utveckling av olika energiapplikationer 
bl.a har vi ett examensarbete med Uppsala Universitet.

Vidare har vi haft en energidag på Ösby lantbruksskola, med presentation av solen i allmänhet och i 
synnerhet våra båda solelanläggningar placerade på skolan.

Medlemsbrev har skickats ut under året och medlemsmöte har hållits. Styrelsen har haft nio 
protokollförda möten. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året startade det första det första välgörenhetsprojektet i Mutomo, Kenya. Projektet genomförs 
tillsammans med föreningen Mutomoprojektet, bekostas av sponsorer och har profilerat föreningen 
mot nya presumtiva medlemsgrupper. Den första anläggningen blev en solbaserad vattenanläggning, 
för borrat vatten, som kommer att försörja 1000-tals människor i Syungini i Mutomodistriktet.

Flerårsöversikt

2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning tkr 254 148 129 252
Resultat efter finansiella poster tkr -62 -193 -211 -52
Soliditet  % 90,7 84,5 89,6 88,9

Årets intäkter har ökat, driftkostnaderna har minskat då kostnader för försäkringen minskat. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Just nu med samma förutsättningar så pågår insamling till nästa projekt, Solskänkt 2, som har för 
avsikt att konvertera en dieselanläggning till sol i en befintlig vattenanläggning.

Sidoprojektet Solskänkt 1 och 2 är något som pågår och är av väsentlig natur, både för att omforma så 
att vår vunna erfarenhet kommer till nytta och att det faktiskt skapas förnybart lokalt vatten.
En annan viktig händelse är att vi själva tagit över ekonomifunktionen inom föreningen.
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Framtida utveckling

Styrelsen ser positivt på föreningens utveckling och verksamhet för de närmaste åren. Fokus den 
närmaste tiden är följande:

- Hitta uppföljningsmöjligheter för att kunna följa solelproduktion och kunna optimera den och 
i förekommande fall avhjälpa eventuella störningar.

- Minska rörelsekostnader och detta genom lägre arrendekostnader och att fr.o.m. försommaren 
2019 så kommer föreningen själva sköta underhåll, administration och ekonomi. Vidare 
planeras för en lekmannarevision istället för en auktoriserad revisor.

- Hitta en revenue på något sätt till medlemmarna.
- Bygga flera anläggningar med ambitionen att erhålla så hög intäkt som möjligt.

Ägarförhållanden

Föreningen ägs av 242 medlemmar både företag och privatpersoner, varav många äger mer än en 
andel. 

Miljöpåverkan

Våra anläggningar och vår verksamhet har som mål att göra stor positiv klimatskillnad.

Förändring i eget kapital

Inbetalda
insatser

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Ingående balans 2017-01-01 3 065 4 29 3 098
Inbetalda insatser under året 60 - - 60
Utbetalda insatser under året -50 -50
Resultatdisposition enl. årsstämma - 29 -29 -
Årets resultat 3 3

Belopp vid årets utgång 3 075 33 3 3 111
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Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 32 713
Årets resultat 2 630

Totalt, kronor 35 343

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 35 344

Totalt, kronor 35 344
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Resultaträkning 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 254 148
Övriga rörelseintäkter - -

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 254 148

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -87 -112
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -230 -230

Summa rörelsekostnader -317 -342

Rörelseresultat -63 -194

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1
Räntekostnader och liknande resultatposter - -

Summa finansiella poster 1 1

Resultat efter finansiella poster -62 -193

Bokslutsdispositioner
Förändringar av överavskrivningar 66 231

Summa bokslutsdispositioner 66 231

Resultat före skatt 4 38

Skatter
Skatt på årets resultat -1 -9

Årets resultat 3 29
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 4 209 4 440

Summa materiella anläggningstillgångar 4 209 4 440

Summa anläggningstillgångar 4 209 4 440

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 35
Övriga fordringar 1 4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 42

Summa kortfristiga fordringar 3 81

Kassa och bank
Kassa och Bank 1 143 1 242

Summa kassa och bank 1 143 1 242

Summa omsättningstillgångar 1 146 1 323

Summa tillgångar 5 355 5 763
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 3 075 3 065

Summa bundet eget kapital 3 075 3 065

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 33 4
Årets resultat 3 29

Summa fritt eget kapital 36 33

Summa eget kapital 3 111 3 098

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 2 204 2 270

Summa obeskattade reserver 2 204 2 270

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder - 40
Skatteskulder 7 8
Övriga skulder 4 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 337

Summa kortfristiga skulder 40 395

Summa eget kapital och skulder 5 355 5 763
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag 
(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.

Upplysningar till balansräkningen

Not 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 754 5 762
- Omklassificeringar m m - -8

Utgående anskaffningsvärden 5 754 5 754

Ingående avskrivningar -1 314 -1 084
- Årets avskrivningar -231 -230

Utgående avskrivningar -1 545 -1 314

Redovisat värde 4 209 4 440

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade
anskaffningsvärdet med 4 848 4 848
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2019-06-12 för fastställelse.

Sala 2019-05-15

Kenneth Mårtensson Per Björklund
Ordförande

Lars-Erik Eriksson Maria Karwonen

Tommy Hofberg Camilla Björklund

Jan Alriksson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Tingstöm
Auktoriserad revisor
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