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Ordförande har ordet.
Elproduktionen blev under året 549 421 kWh, vilket är en mycket hög produktion, som
verkligen vittnar om både ”gott om sol” och hög tillgänglighet. Det sistnämnda trots lite
växelriktarproblem i Hebyanläggningen, som dock blev åtgärdat genom utbyte.
Dessvärre (ur en elproducents synvinkel) var elpriserna låga framförallt under våren och juli
månad. Detta gjorde att intäkten uppgick till 139 KSEK mot 201 KSEK 2019 och då med en
något lägre produktion.
Året har förstås varit mycket speciellt även för vår förening, som bland annat yttrat sig i en
årsstämma med poströstning, den gick förvisso bra, men man saknar verkligen den fysiska
kontakten med medlemmarna som både berikar och inspirerar.
Året innebar att vi byggde en ny anläggning och med ett nytt affärskoncept. Anläggningen är
placerad på cykelladans tak i Heby och är på ca 20 kWp. Det hela är ett samarbete mellan
Solelföreningen, Heby kommun och Heby AIF, såtillvida att Solelföreningen äger
anläggningen, Heby kommun har elabonnemanget och Heby AIF äger cykelladan.
Affärsupplägget är i korthet att Heby kommun/Heby AIF sänker sina elkostnader och
Solelföreningen får bättre betalt än elspotpriset, ett vinna-vinna förhållande således.
Investeringen uppgick till 182 KSEK och 36 KSEK erhölls i stöd.
En annan händelse var att vi för första gången gjorde en ekonomisk utdelning. Utdelningen
uppgick till 214 200 SEK netto. Ett antal valde dock att inte motta någon utdelning utan
tyckte att pengarna gav bättre nytta i föreningen.
Vi har under året också fortsatt att minska våra kostnader, vilket innebar att nu är rörelsens
kostnader ca 27 KSEK mot ca 90 KSEK innan vi började bl.a. hantera ekonomin själva och
med en lekmannarevision. Det gör att även detta år med synnerligen låga elpriser är vårt
rörelseresultat ca 112 KSEK. Ekonomin i föreningen är stark och solid och helt utan skulder,
vilket bl.a. resulterat i att årets investeringar helt kunde ske genom självfinansiering.
Våra insatser i SOLSKÄNKT fortsätter nu med tre tänkta engagemang, alla tre kommer att
bidra till att solenergi ger bra dricksvatten.
Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen för ett mycket bra och kreativt samarbete som sker helt
på ideell bas. Vidare alla medlemmar för Ert intresse för SOLENERGI – vi bidrar till FRAMTID.
Kenneth Mårtensson
Ordförande
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Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Allmänt om verksamheten
Föreningen bildades under våren 2009 och redan första året byggdes första
solelanläggningen på mark. Idag har vi sju anläggningar, fyra på mark och tre på tak.
Den totala installerade effekten är ca 620 kWp. Den totala solelproduktionen tom 2020
uppgår till ca 4 260 000 kWh.
Föreningens verksamhet är helt ideell och försäljningen av elen sker till Sala-Heby Energi AB.
Varje år har föreningen en energidag Ösby Lantbruksgymnasium, det senaste året digitalt.
Styrelsen har haft flera både ordinarie och extra insatta styrelsemöten. Medlemsbrev har
gått ut till medlemmar.
Flerårsöversikt

Rörelseintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Soliditet

KSEK
KSEK

2020
139
-133

2019
201
-86

2018
254
-62

2017
148
-193

2016
129
-211

%

91,0

88,7

90,7

84,5

89,6

Väsentliga händelser under året
Två växelriktare utbytta vid Hebyanläggningen.
Ekonomisk utdelning har genomförts på 350 SEK/andel.
En ny solanläggning på ca 20 KWp på tak är uppförd och drifttagen.
Vidare sköts ekonomin nu helt av föreningen och då helt på ideell bas.
SOLSKÄNKT projektet i samarbete med Mutomoprojektet har bidragit med en stor soldriven
anläggning. Projektet håller nu på att verkställa nästa del, som innebär att konvertera bort
diesel till sol. Vidare finns en långt gången planering för ett tredje dylikt projekt.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Föreningen har varit aktiva till att det startas upp en lärlingsutbildning i energiteknik med
inriktning solenergi på CLL i Heby. Denna utbildning kommer att ges igen med start hösten
2021.
Produkten ”Egen el” håller på att diskuteras och utformas i samarbete med Sala-Heby Energi
AB.
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Framtida utveckling
Föreningen kommer fortsatt att aktivera sig för att de ekonomiska villkoren skall
harmoniseras mellan markbaserade solparker jämfört med att installera en solelanläggning
inom en fastighet med en egenförbrukning.
Bevaka utvecklingen inom solelbranschen på olika sätt inte minst inom området
energilagring.
Ägarförhållanden
Föreningen ägs av 245 medlemmar, både företag och privatpersoner. Dessa medlemmar har
totalt 607 andelar.
Miljöpåverkan
Våra anläggningar och vår verksamhet har som mål att göra stor positiv klimatskillnad.
Förändring i eget kapital
Inbetalda
insatser
Ingående balans 3055
2020-01-01
Inbetalda
15
insatser under
året
Utbetalda
-30
insatser under
året
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets 3040
utgång
1)

Varav 4900 SEK ej utbetalats.

Balanserat
resultat
36

Årets resultat

Totalt

364

3455
15
-30

186

0
0

-214 1)
0
3226
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Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt kronor

185549
0
185549

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning

185549

Totalt, kronor

185549
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Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m

2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31
136
3
____
139

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
-27
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella
Anläggningstillgångar
-244
____
Summa rörelsekostnader
-271
Rörelseresultat

201
0
____
201
-54
-233
____
-287

-132

-86

Summa finansiella poster

-1
____
-1

0
____
0

Resultat efter finansiella poster

-133

-86

Summa bokslutsdispositioner

133
____
133

550
____
550

Resultat före skatt

0

464

0
____
0

-99
____
365

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivning

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning

Not

2020-12-31 2019-12-31

1
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
2
Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

3958
____
3958

4027
____
4027

37
____
37

0
____
0

861
____
861

1335
____
1335

898
____
4856

1335
____
5362
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Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

3040
____
3040

3055
____
3055

5
186
0
____
191
____
3231

0
35
365
____
400
____
3455

1522
____
1522

1654
____
1654

0
-63
0
166
____
103
____
4856

0
79
7
167
____
253
____
5362

Eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Reservfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
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
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Intäkter
Försäljning av el redovisas vid leverans 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 tillgångens prestanda, utöver ursprungliga 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
-nyinvesteringar
-reinvesteringar

25 år
5 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 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

Ingående anskaffningsvärden
- Reinvesteringar, omklassificeringar m.m.
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
- Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

2020-12-31
5980
____
5980

2019-12-31
5754
50
____
5804

-1778
-244
____
-2022
_____
3958

-1545
-233
____
-1778
_____
4026

Erhållna offentliga stöd har reducerat det ackumulerade
Anskaffningsvärdet med
4884

4848
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-06-16
Sala 2021-06-16

Kenneth Mårtensson
Ordförande

Jan Alriksson

Tommy Hofberg

Camilla Björklund

Lars-Erik Eriksson

