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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Götene Elförening Ekonomisk förening, organisationsnummer 769000-0612 med säte i Götene, är 

moderförening i en koncern som erbjuder olika produkter och tjänster inom elnät, elhandel, 

fiberinfrastruktur, el- samt vitvarubutiks- och elinstallationsverksamhet. 

Viktiga förhållanden 

Götene Elförening Ekonomisk förening ägs av 3 265 (3 293) medlemmar per sista december 2019. 

Sammantaget äger medlemmarna 41 160 grundinsatser samt 59 620 emissionsinsatser i föreningen 

och det nominella värdet per insats uppgår till 100 kr. Insatskapital som skall återbetalas under nästa 

räkenskapsår uppgår till 45 tkr. 

Föreningen är moderförening i en koncern med tre helägda dotterföretag: 

Götene Elkraftservice Elcentralen AB 

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är elinstallationsentreprenader till både privat- och 

företagskunder.  

Kinnekulle Energi AB 

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är elhandel till både privat- och företagskunder. 

Götene Energi AB  

Bolaget har fortsatt att vara vilande under 2019. 

Götene Elförening är därutöver fortsatt största ägare i vindkraftsföretaget Ledsjö Vind AB (publ.) med 

ett innehav av 16% av det totala antalet aktier och representeras därmed i bolagets styrelse genom 

elföreningens VD. 

Moderföreningen bedriver sin verksamhet främst inom Götene kommun och omfattar följande: 

- Elnätsdistribution

Vid utgången av 2019 har elföreningen 7 525 elnätsabonnemang. Antal nyanslutningar under året

uppgick till 17 st.

- Butiksrörelse

Försäljning sker i butiken av el-, hushålls- och vitvaror.

- Vindkraftverk

Elföreningen äger två 2 MW vindkraftverk för elenergiproduktion i syfte att täcka elnätsförluster.

- Fiber/bredband

Sedan 2010 bedrivs en fiber- och bredbandsverksamhet genom ägande och byggnation av fibernät för

IT-kommunikation samt tillhandahållande av ett öppet nät på tjänstesidan till företag och

privatpersoner.

- Uthyrning

I Götene Elförenings fastigheter sker viss mindre uthyrning av kommersiella lokaler till externa företag.



Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

På elnätssidan finns ett uttalat mål att höja leveranssäkerheten och tillgängligheten till alla våra kunder 

vilket medfört ett fortsatt fokus på en reinvestering av vårt elnät där vi bland annat har byggt bort ålder- 

och väderutsatta ledningar till markförlagd låg- och mellanspänningskabel. Under 2019 har elnätsidan 

färdigställt den omfattande kablifieringen av 10kV-nätet Kestad-Österplana. 

Två stora projekt/reinvesteringar påbörjades under 2019 som kommer sträcka sig över 2020. 

- Byte av samtliga hushållselmätare, där ca 50% bytts under 2019 och resterande skall bytas under

2020.

- Reinvestering av vår, drygt 40-åriga, mottagningsstation/fördelningsstation i Hällekis.

Ombyggnationen sker enligt upphandlat leverantörsavtal och anläggningen beräknas stå färdig juni

2020.

Medelavbrottstiden per kund uppgick för år 2019 till 33,3 (26,5) minuter. Under 2019 var inte elnätet 

drabbat av någon större störning orsakad av väder eller från överliggande elnät. Ett antal störningar 

orsakade av materialfel eller grävskador har dock påverkat kund. Under 2019 har en kund varit utan 

spänning i över 12 timmar pga. ett svårlokaliserat kabelfel till ett vindkraftsverk.  

Inför 2020 beslutades att höja elnätstarifferna i snitt med 3%. 

Energimarknadsinspektionens (EI) tillsyn av Götene Elförening gällande energiersättningsnivåerna till 

energiproducenter är ännu ej beslutad. En tillsyn som startade redan 2015. Tillsynen gick till 

förvaltningsrätten där det beslutades att ärendet återförvisas till EI. Under våren 2019 tillsatte EI en ny 

handläggare som begärt ingående beräkning-/mätunderlag. Götene Elförening sammankopplade då 

vår egen utredare, från konsultbolaget RISE, och ny handläggare på EI. Götene Elförening har inte 

fått återkoppling eller kontakt med EI därefter. 

2019 var ett intensivt år för fiberutbyggnationen. Vi har tecknat avtal med ett antal fiber- och 

bostadsrättsföreningar samt större fastighetsägare inom Götene Kommun samtidigt som vi gjort 

externa fiberinstallationer åt företag och industrier. Vi har gått från en marknadsföringsfas till kraftigt 

fokus på utförande. 

Försäljning och resultat 

Nettoomsättning i koncernen fortsätter att öka inom samtliga affärsområden. 

Moderföreningens omsättning uppgick till 100 111 tkr (97 127 tkr). Resultatet efter finansiella intäkter 

och kostnader uppgick till 17 534 tkr (14 921 tkr). 

Elnät ökar både omsättning och resultat. På elnätet har det under 2019 totalt överförts 301 GWH till 

kund, dessutom har 66 GWh överförts till överliggande nät. Den lokala elproduktionen ingår med 97,5 

GWh. Nätförlusterna under samma period uppgick till 8,1 (8,6) GWh. 

Föreningens kostnad för nätförluster har minskat under året, mycket på grund av lägre elpriser under 

2019. Räntekostnaderna har gått ner på grund av amorteringar som gjorts under året.  

Butiksverksamheten har ökat i omsättning men har en negativ resultatutveckling. 

Götene Elförenings egna vindkraftsverk har under 2019 haft en fortsatt bra och jämn tillgänglighet. 

Produktionen var 2019 något under ett "normalt" vindår. De av marknaden satta energipriserna har 

legat relativt bra under 2019 medan elcertifikatspriserna har legat extremt lågt under året. Total 

produktion 2019 blev 10,2 GWh (9,0). 

Störst omsättningsförändring har varit inom fiberverksamheten, där många anslutningsavgifter ger en 

ökad omsättning.  

Dotterbolaget Götene Elkraftservice Elcentralen omsatte under 2019 18 266 tkr (17 160 tkr) med ett 

resultat efter finansiella poster på 1 815 tkr (1 647 tkr). Under året har bolaget utfört en större mängd 

installationsarbeten mot industrin samt servicearbeten till andra elnätsbolag som underleverantör för 

elnätsdistributionsanläggningar. Bolaget har under 2019 rekryterat en ny medarbetare med 

specialistkunskap på service av vitvaror. Bolaget har vid utgången av 2019 12 medarbetare. 



Dotterbolaget Kinnekulle Energi AB har under året fortsatt att växa. Tillväxten följer i stort 

marknadsplanen både gällande energivolym och omsättning. Inför varumärkesarbetet och 

organisationsförändringar 2020 har vi under 2019 tagit fram en ny hemsida och en ny 

marknadsplattform. Bolaget omsatte under 2019 13 363 tkr (11 785) med ett resultat efter finansiella 

poster på 363 tkr (392). 

Flerårsöversikt 

Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 129 431 124 727 115 439 98 823 90 881 

Rörelseresultat 20 435 17 800 18 655 11 609 -6 685

Resultat efter finansiella poster 19 712 16 960 17 731 6 188 -11 893

Balansomslutning 270 201 259 633 245 836 227 494 229 241 

Eget kapital 177 666 162 287 147 129 133 308 129 439 

Kassaflöde från löpande verksamhet 42 848 33 029 34 223 33 764 22 559 

Soliditet, % 65,7 62,5 59,9 58,6 56,5 

Avkastning på eget kapital, % 11,6 10,4 12,6 4,7 -8,8

Avkastning på totalt kapital, % 7,6 6,9 7,6 5,1 -2,9

Antal anställda, st. 48 44 42 36 33 

Moderföretaget 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 100 111 97 127 95 500 84 311 72 820 

Rörelseresultat 18 230 15 713 18 051 10 732 -8 750

Resultat efter finansiella poster 17 534 14 921 17 143 5 319 -13 949

Balansomslutning 264 520 256 653 239 027 224 903 225 227 

Eget kapital 54 205 44 394 44 652 44 854 49 053 

Kassaflöde från löpande verksamhet 38 740 30 695 34 394 33 176 20 576 

Soliditet, % 66,5 62,2 61,3 59,1 57,2 

Avkastning på eget kapital, % 10,4 9,3 12,3 4,1 -10,4

Avkastning på totalt kapital, % 7,0 6,1 7,6 4,8 -3,9

Antal anställda, st. 36 33 32 27 24 

Personal 

Totalt anställda inom koncernen var 48. Antal anställda i moderföreningen har under året varit 36 

varav 16 på elnät, 4 på fiber, 10 på administration och butik samt 4 på kundtjänst/marknad. 

Dotterbolaget Götene Elkraftservice Elcentralen hade 12 anställda. Koncernen har under året 

rekryterat fyra nya medarbetare, varav 3 inom Götene Elförening och 1 inom Götene Elkraftservice 

Elcentralen. Sjukfrånvaron i koncernen är fortsatt låg och aktivt arbete läggs på friskvård samt 

arbetsmiljöarbete. Koncernen har ett samarbete, med närliggande energibolag, gällande systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM). 

Miljö 

Inom koncernen finns inga tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. 

De miljöfarliga ämnen vi hanterar sköts enligt gällande föreskrifter och av behörig personal. I 

moderföreningens verksamhet finns ett område som är "Natura 2000-klassat" (naturområden 

skyddade enligt EU-rätten). För att utföra arbeten i dessa områden krävs särskilda tillstånd, vilket 

Götene Elförening söker vid varje aktuellt tillfälle. 



Förväntad framtida utveckling 

Koncernens affärsplan är reviderad inför 2020 där fokus läggs på struktur/strategier, 

lönsamhet/effektivisering och att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. Affärsplanen har 

implementerats i verksamheten och mål och aktiviteter för 2020 är framtagna.  

Koncernens nuvarande affärsmodell, gällande vissa kärnverksamheter, kommer att utmanas till följd 

av myndighetsdirektiv för monopolverksamhet bla i form av direktiv om energi- och miljöeffektivitet och 

en utveckling mot ett fossilfritt samhälle. Detta sker samtidigt som omvärlden förändras både med nya 

kundsegment och ny konkurrens. För att möta omvärlden kommer Götene Elförening, under 2020, 

integrera samtliga verksamheter under ett varumärke. Ny organisation har implementerats från 

årsskiftet 2019/2020 där samtliga medarbetare samlats i ett och samma bolag, Kinnekulle Energi. 

Ägandet av elnätet kommer kvarstå inom moderföretaget, Götene Elförening. Koncernens 

kundkommunikation, marknadsföring, försäljning och utförande samlas i en organisation under ett och 

samma varumärke - Kinnekulle Energi. 

Projektering och beslut för investering av en ny fördelningsstation i Källby kommer ske under året. 

Effektökning i ny fördelningsstationen i Källby är kundstyrd och påverkar även regionnätsägaren i 

området. Dialog med kund samt regionnätsägare har inletts och grovplanering av ny fördelningsstation 

är påbörjad. 

Götene Elförening går nu in på fjärde året som totalleverantör på Skara Energis elnät. Kinnekulle 

Energi har tecknat ett drift- och beredskapsavtal, "Driftsamverkan" med Mölndal Energi Elnät AB. 

Omfattningen av avtalet innefattar att personalen, i Kinnekulle Energi, initialt ansvarar för 

elnätsberedskapen under kvällar och helger enligt överenskommen beredskapslista. 

I och med omorganisationen 2020 minskas operativ personal i Elon-butiken. Dessutom införs en ny 

roll, Key Account Manager (KAM), som tydligare arbetar med säljstrategier mot företag och 

fastighetsägare. 

Utbyggnadstempot inom fiberverksamheten kommer successivt minska från 2020. Målet är att ansluta 

400 nya fastigheter under året i nya utbyggnadsområden och förtätningar av befintliga områden. I den 

nya organisationen kommer mer fokus ligga på förvaltning av fibernätet.  

Sammantaget under 2020 planeras investeringar på totalt 30 000 tkr. Elnät står för 23 500 tkr, där 

största investeringen avser den nya fördelningsstationen i Hällekis. Eventuell reinvestering av ny 

fördelningsstation, i Källby, är inte ännu beslutad, och ingår ej i ovanstående investeringsnivå. 

Nyinvesteringar för fibernät blir 6 500 tkr och då med fokus på nya anslutningar i Skagen och övre 

Gössäter. Investeringarna är ett led i den flerårsplan som Götene Elförening har tagit fram och 

tillsammans med de tidigare genomförda investeringarna skapas goda möjligheter att bedriva och 

utveckla verksamheten vidare framöver. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Att äga och driva elnät är en monopoldrivande verksamhet och Energimarknadsinspektionen (EI) är 

den myndighet som utför tillsyn av samtliga elnätsbolag i Sverige. Myndigheten har tagit fram en 

reglermetod som beräknar energibolagets intäktstak under en fyraårsperiod, så kallad 

förhandsreglering. Beslut för reglerperiod 2020-2023 är Götene Elförening tilldelat. Nivån 

överensstämmer med den beräknade nivån. Majoriteten av Sveriges elnätsbolag, så även Götene 

Elförening, har överklagat den av myndigheten lågt satta kalkylräntan, ”WACC-räntan”. Denna 

överklagan hanteras gemensamt för samtliga elnätsbolag, via A1-advokater i Stockholm. Götene 

Elförenings intäktsram för perioden 2016-2019 har medgett att Götene Elförening kunnat hålla stabil 

nivå på föreningens elnätsinvesteringar och hög kvalitet på drift och underhåll. Avstämning av utförda 

investeringar, påverkbara och opåverkbara kostnader under reglerperiod 2016-2019 kommer att 

genomföras av myndigheten under första halvåret 2020. 

Finansiell riskstyrning  

Föreningen anser att risken för en räntehöjning har ökat och man bevakar ränteutvecklingen löpande. 



Förlustenergin som också kan ha svängningar i priset är bunden mot den egna produktionen så att 

den finansiella risken minimeras. 

Finansiella riskfaktorer 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker; marknads-, ränte-, kredit- och 

likviditetsrisk. Föreningen arbetar aktivt med att minimera potentiella ogynnsamma effekter på dess 

finansiella resultat. Elhandelspris är ingen finansiell risk för koncernen eftersom samarbetet med 

elhandelsbolag medfört att dessa aktörer står för den eventuella finansiella risk som uppstår på 

elhandelsmarknaden. Den finansiella risk som finns i utestående kundfordringar försöker vi att 

minimera genom ständig kontroll och bevakning. Det finns ingen koncentration av kreditrisk eftersom 

koncernen har ett stort antal kunder. Räntor på lån bevakas och förhandlas löpande med banken. 

Styrning av föreningen 

Styrning av moderföreningens och koncernens samlade verksamheter sker genom moderföreningens 

styrelse och ledning. Styrelsen för moderföreningen Götene Elförening Ekonomisk förening består av 

9 ordinarie ledamöter samt 2 fackliga förtroendevalda ledamöter. Vid styrelsemöten deltar även 

normalt VD och ekonomichefen. Samtliga ledamöter utses av valberedning men tillsätts formellt av 

elföreningens årsstämma. De nio ledamöterna väljs för tre år i taget med ett rullande schema så att tre 

ledamöter väljs varje år. 

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar och 

ägardirektiven. Årligen fastställs också en instruktion till VD. Attest- och beslutsrätt för VD anges i 

denna VD-instruktion och kompletteras med en attestinstruktion.  

Styrelser i helägda dotterföretag tillsätts efter godkännande av Götene Elförenings styrelse. Samtliga 

styrelseledamöter väljs normalt vid respektive företags årsstämma. 

Styrelsen för elföreningen sammanträdde vid åtta protokollförda tillfällen under 2019. Under 2019 

presenterades tre kvartalsrapporter. Styrelsen godkänner årligen koncernens strategiska plan, 

affärsplan och budget. 

Fullmäktige har utfärdat generella ägardirektiv till Götene Elförening och dotterbolag. Direktiven 

reglerar vilka frågor som styrelsen eller ledningen ska föra till ägaren för beslut. Ägaren fastställer 

också mål, vilka ska ses som långsiktiga mål som uttrycker en förväntan som omprövas årligen. 

Följande mål fanns för innevarande år: 

• Moderföreningens soliditet ska under varje given fyraårsperiod ha en genomsnittlig soliditetsnivå

motsvarande lägst 45%.

• Resultatet efter finansiella poster ska vara positivt.

• Medlemsantalet ska vara över 50% av möjligt antal medlemmar.

Styrelsen betonar betydelsen av att överträffa flera av de identifierade målen för att säkerställa de 
framtida behoven av investeringar. 

Styrelsen rapporterar två gånger per år till ägarna (fullmäktige), dels på föreningsstämma dels vid ett 
höstmöte. På stämman rapporteras föregående årsresultat och på hösten sammanfattas årets 
händelser och framtida utveckling. 

Regelbundna ledningsmöten hålls två gånger per månad och avser genomgång av rapport från 
affärsområdena respektive beslutsmöte för ledningen. 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 

Balanserad vinst 32 041 728 

Årets resultat 9 952 263 

41 993 991 

Disponeras så att i ny räkning överföres 41 993 991 



Götene Elförening ek.för.

Org nr 769000-0612

RESULTATRÄKNING

tkr Not  2019  2018  2019  2018

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 129 431 124 727 100 111 97 127
Aktiverat arbete för egen räkning 2 446 1 378 2 446 1 378

131 877 126 105 102 557 98 505

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -47 238 -44 831 -26 745 -26 368
Handelsvaror -5 894 -5 584 -5 918 -5 609
Övriga externa kostnader 4, 5 -10 268 -12 870 -10 992 -12 738
Personalkostnader 6 -31 573 -29 190 -24 304 -22 357
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -15 796 -15 263 -15 695 -15 153
Övriga rörelsekostnader -673 -567 -673 -567

-111 442 -108 305 -84 327 -82 792

Rörelseresultat 20 435 17 800 18 230 15 713

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 141 67 157 102
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -864 -907 -853 -894

-723 -840 -696 -792

Resultat efter finansiella poster 19 712 16 960 17 534 14 921

Bokslutsdispositioner 9 – – -4 839 -15 074

Resultat före skatt 19 712 16 960 12 695 -153

Skatt på årets resultat 10 -4 193 -3 529 -2 744 –

Årets resultat 15 519 13 431 9 951 -153

Koncernen Moderföretaget



Götene Elförening ek.för.

Org nr 769000-0612

BALANSRÄKNING 

tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 10 710 11 591 10 710 11 591
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 205 584 187 317 205 225 186 926
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 13 16 221 15 918 16 221 15 918

232 515 214 826 232 156 214 435

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 – – 322 322
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 1 335 1 335 1 215 1 215

1 335 1 335 1 537 1 537

Summa anläggningstillgångar 233 850 216 161 233 693 215 972

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 1 507 1 562 1 316 1 446
Färdiga varor och handelsvaror 2 006 2 032 2 006 2 032

3 513 3 594 3 322 3 478

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8 702 27 159 6 438 23 451
Fordringar hos koncernföretag – – 3 590 3 977
Aktuell skattefordran 956 675 559 506
Övriga fordringar 1 678 276 1 416 214
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 8 421 1 461 6 573 1 299

19 757 29 571 18 576 29 447

Kassa och bank 14 037 10 307 9 742 7 756

Summa omsättningstillgångar 37 307 43 472 31 640 40 681

SUMMA TILLGÅNGAR 271 157 259 633 265 333 256 653

Koncernen Moderföretaget



Götene Elförening ek.för.

Org nr 769000-0612

BALANSRÄKNING 

tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Andelskapital 17 4 120 4 161 4 120 4 161
Insatsemissioner 5 962 6 061 5 962 6 061
Reservfond 2 131 2 131

12 213 12 353
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 32 041 32 194
Årets resultat 9 951 -153

41 992 32 041
Annat eget kapital inkl. årets resultat 167 584 152 065
Eget kapital hänförligt till moderföreningens 
medlemmar 177 666 162 287

177 666 162 287 54 205 44 394

Obeskattade reserver 18 154 908 147 773

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 19 31 916 30 467 – –
Övriga avsättningar 20 350 350 350 350

32 266 30 817 350 350

Långfristiga skulder 21, 22
Övriga skulder till kreditinstitut 26 735 31 555 26 735 31 555

26 735 31 555 26 735 31 555

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 4 820 4 820 4 820 4 820
Leverantörsskulder 11 990 7 469 9 632 5 565
Skulder till koncernföretag – – 353 3 199
Aktuell skatteskuld 2 744 – 2 744 –
Övriga skulder 9 368 16 761 8 820 15 716
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 5 568 5 924 2 766 3 281

34 490 34 974 29 135 32 581

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 271 157 259 633 265 333 256 653

0 0

Koncernen Moderbolaget
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen

tkr
Andels- 
kapital

Insats 
emission

Annat eget 
kapital inkl. 

årets 
resultat Summa

Ändrad 
skattesats

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2019-01-01 4 161 6 061 150 233 160 455 1 830 162 285
Förändring av andelskapital -41 -99 – -140 – -140
Skatteeffekt ändrad skattesats – – – 0 2 2
Årets resultat 15 519 15 519 – 15 519
Utgående balans 2019-12-31 4 120 5 962 165 752 175 834 1 832 177 666

Moderföretaget

tkr
Andels- 
kapital

Insats 
emission

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Reserv-

fond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Totalt eget 

kapital
Ingående balans 2019-01-01 4 161 6 061 – 2 131 – 32 042 44 395
Förändring av andelskapital -41 -99 – – – – -140
Årets resultat 9 952 9 952
Utgående balans 2019-12-31 4 120 5 962 0 2 131 0 41 994 54 207
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KASSAFLÖDESANALYS

tkr Not  2019  2018  2019  2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 20 435 17 800 18 230 15 713
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Förändring avsättning – 350 – 350
- Avskrivningar och nedskrivningar 15 796 15 263 15 695 15 153
- Realisationsförlust materiella anläggningstill. 673 567 673 567

36 904 33 980 34 598 31 783

Erhållen ränta 141 67 157 102
Erlagd ränta -864 -907 -853 -894

Nettokassaflöde från den löpande 

verksamheten 36 181 33 140 33 902 30 991

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager 81 -103 156 -41
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 9 814 -4 246 10 849 -8 310
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -3 117 4 238 -6 188 8 055

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 959 33 029 38 719 30 695

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -34 269 -20 179 -34 092 -20 179
Kassaflöde från investeringsverksamheten -34 269 -20 179 -34 092 -20 179

Finansieringsverksamheten

Återbetalda insatser -140 -105 -140 -105
Erhållna koncernbidrag – – 2 319 2 051
Amortering av skuld -4 820 -7 645 -4 820 -7 645

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 960 -7 750 -2 641 -5 699

Årets kassaflöde 3 730 5 100 1 986 4 817
Likvida medel vid årets början 10 307 5 207 7 756 2 939
Likvida medel vid årets slut 14 037 10 307 9 742 7 756

Koncernen Moderföretaget
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Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Års- och  koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört 
med föregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna 
sammanfattas nedan.
I de fall moderföreningen tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföreningen nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföreningen och samtliga dotterföretag fram till och med 31 
december 2018. Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen har ett direkt ägande med 100%.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen 
samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser. 
Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. 
Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 
övertagna skulder och eventualförpliktelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill. 

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med 
avyttringstidpunkten.

Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med 
koncernens redovisningsprinciper.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion, försäljning och 
distribution av el, elhandel, anslutningsavgifter, fiber, butiksförsäljning, elmaterial och installationstjänster samt 
andra intäkter såsom entreprenadavtal och uthyrning.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter 
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter 

Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el eller fiber intäktsredovisas i den omfattning som 
avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är kopplad till ett avtal med kunden 
redovisas intäkten över den tid som avtalats med kunden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att intäkter och 
kostnader redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs genom en 
jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på balansdagen.

Befarade förluster redovisas omedelbart.
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Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den månad som 
produktion sker. Eftersom elcertifikatet har producerats och tilldelats föreningen värderas detta till noll. Värdering 
av ursprungsgarantier sker på samma sätt. 

Handelsvaror
Intäktsredovisning av handelsvaror görs vid leverans till kund och efter kundens accept.

Hyresintäkter

Koncernen erhåller hyresintäkter från operationella leasingavtal rörande koncernens fastigheter. Hyresintäkterna 
intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i 
koncernen såsom materiella anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter kvarstår hos koncernen. 
Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten 
Nettoomsättning.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande 
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägandet i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid 
leasingavtalets ingående.

Eftersom föreningens leasade tillgångar inte uppgår till något väsentligt värde har man valt att redovisa samtliga 
leasade tillgångar som operationella.

Minimileaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leasetagare kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i koncernen som materiella anläggningstillgångar 
eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos koncernen. Dessa tillgångar värderas på 
samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är 
ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och 
kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av den 
outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter 
betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns 
inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. 
Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. Föreningen har inga 
förmånsbestämda pensionsplaner.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och 

liknande resultatposter.
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Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
 Goodwill, 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

 Kontors- och lagerbyggnader, verkstäder, 10-100 år
  Markanläggningar, 20 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar

 Vindkraftsanläggningar, 20 år 
 Fiberanläggningar, 15 år
 Nätanläggningar/Anläggningar för eldistribution, 10-25 år

Inventarier, verktyg och installationer

 Kontorsutrustning, 3-10 år 

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger 
redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov 
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt 
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för 
hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs en 
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.

Beräkning av återvinningsvärdet 

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor 
före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. Beräkningen görs per tillgång eller 
kassagenererande enhet.

Återföring av nedskrivningar

Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg 
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer

Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde, 
se ovan.

Återföring av nedskrivning

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har 
förändrats.
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Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv eller ett inkråmsförvärv och det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. 

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga 

rörelseintäkter  eller Övriga rörelsekostnader . 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla koncernen och 
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt 
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. I annat fall kostnadsförs utgifter 
under det räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället, dvs till noll. Därför ingår inte 
dessa som någon tillgång i balansräkningen.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumentets 
avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har 
utfört sin prestation och koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har 
erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
koncernen förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.
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Kundfordringar och liknande fordringar

Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att 
fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när 
instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. 
Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. 
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader /Försäljningskostnader .

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde. Det innebär att leverantörsskulder som har kort 
förväntad löptid värderas till nominellt belopp.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. 
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter  och Övriga 

rörelsekostnader . Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella 

poster .

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning värderas 
fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då 
den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om 
det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Dessutom ingår fastighetsskatt och löneskatt. 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per 
balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för 
tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Uppskjuten skatt 
redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är 
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som en följd av 
en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 

Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning att avbrottet ger upphov 
till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gottgörelse från försäkringsföretag 
redovisas som tillgång.

Avsättning sker även för förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga utgifter för att uppfylla koncernens förpliktelser 
överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

Övrigt

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelser redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en
eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för 
värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

Redovisningsprinciper - undantagsregler i juridisk person

Elcertifikat 
Elcertifikat och liknande rättigheter som klassificeras som omsättningstillgångar åsätts anskaffningsvärde
noll.

Materiella anläggningstillgångar
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de hänför sig till.

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 %.

Avsättning för återställande, nedmontering och bortforsling 
Eftersom återställandekostnad bedömts att vara ej väsentlig i förhållande till anskaffningsvärde har ingen 
avsättning gjorts för denna kostnad i moderbolaget.
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk 
för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Vid beräkning av diskonterat kassaflöde för vindkraftverken har man uppskattat vind och priser mht genomsnittlig 
vind de senaste fem åren samt spotpriser för 2018.
Vid beräkning av diskonterat kassaflöde för fiberanläggningarna har man uppskattat kommande 
inbetalningar av kickback samt kostnader för att upprätthålla tillgängligheten i fibernätet.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och 
bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som 
ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Effekter av elnätsregleringen
I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. De avgifter 
som elnätverksamheten tar ut av sina kunder ligger i dagsläget långt under gränsen till vad som är tillåtet. Det 
föreligger dock osäkerhet kring resultatet av nästa regleringsperiod varför det kan uppkomma en 
återbetalningsskyldighet/reducerade intäkter under kommande år.

Avsättning för återställande

Avsättning för nedmontering och återställande av mark för Elföreningens vindkraftverk har inte gjorts eftersom 
kostnaden inte anses som väsentlig varje år under livslängden. Därutöver har man också uppskattat att den intäkt 
man får vid nedmontering mycket väl skulle täcka den kostnad som uppstår. Dessutom finns det i dagsläget ett 
mycket stort intresse för äldre vindkraftverk och man bedömer det rimligt att kunna avyttra det begagnade verket 
som alternativ till nedmontering.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. 
Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper . Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom 
beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis 
avkastningskrav. 

Förvaltningsfastighet
Koncernen har inte bedömt att någon av fastigheterna som moderbolaget äger är att betrakta som 
förvaltningsfastighet. Denna bedömning grundar sig på att man i första hand inte innehar fastigheterna för att hyra 
ut dem utan för att bedriva egen verksamhet i den ena och för en framtida försäljning av den andra.

Komponenter
En bedömning av större anläggningar och dess komponenter har också genomförts. Vindkraftverken har bedömts 
som en komponent eftersom alla ingående delar bedöms ha samma livslängd. Fastigheten har 
komponentindelats med hjälp av Sabos rekomendationer. För elanläggningar har man delat in dem i 5 
undergrupper.

Finansiell leasing
Föreningens leasingavtal har behandlats som operationell leasing eftersom de totala beloppen inte är väsentliga.

Elderivat

Föreningen har inte någon egen handel med el utan går genom sin balansansvarige. Därför uppkommer inga 
finansiella riskmoment i elhandeln.
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Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter

Nettoomsättning per verksamhetsgren

2019 2018 2019 2018
13 363 11 464 – –
69 323 63 113 69 323 63 113
19 976 21 816 3 643 6 239

8 574 8 306 8 598 8 331
12 243 10 039 12 243 10 039

– – 352 240
Övrigt 5 952 9 989 5 952 9 165
Nettoomsättning exkl. punktskatter 129 431 124 727 100 111 97 127
Punktskatter 62 506 55 252 62 506 55 252
Nettoomsättning 191 937 179 979 162 617 152 379

Not 4 Operationell leasing

Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 969 (774), varav moderföreningen uppgår till 614 (641).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

2019 2018 2019 2018
Inom 1 år 962 690 657 624
1-5 år 1 999 1 635 1 152 1 560
Summa 2 961 2 325 1 809 2 184

Not 5 Ersättning till revisorer 

2019 2018 2019 2018

Revisionsuppdraget 279 279 197 197
Andra uppdrag 9 9 9 9
Totala ersättningar till revisorer 288 288 206 206

Not 6 Löner och ersättningar

Löner och ersättningar till anställda

2019 2018 2019 2018
Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 403 1 264 1 403 1 264
Övriga anställda 19 761 18 288 14 760 13 604
Summa löner och andra ersättningar 21 164 19 552 16 163 14 868
Sociala kostnader

Pensionskostnader 1 914 1 670 1 618 1 401
 Varav för styrelse och verkställande direktör 314 306 314 306

Övriga sociala kostnader 7 035 6 483 5 142 4 718
Summa sociala kostnader 8 949 8 153 6 760 6 119

Avgångsvederlag m m

Moderföretaget

Installations- och entreprenadarbeten
Butiksförsäljning
Fiber
Tjänster

EY

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Koncernen

Inga separata avtal har träffats med den verkställande direktören om avgångsvederlag eller liknande.

moderföreningens sida.
Enligt anställningsavtalet gäller 6 månaders uppsägningstid från både den verkställande direktörens sida och från

Elförsäljning
Elnät
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Medelantalet anställda

2019 2018 2019 2018
Kvinnor 12 11 12 11
Män 36 33 24 22
Totalt 48 44 36 33

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

2019 2018
Styrelse

Kvinnor 4 4
Män 7 7
Totalt 11 11

Övriga ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1
Män 5 5
Totalt 6 6

Not 7

2019 2018 2019 2018
Ränteintäkter från övriga företag 141 67 157 102
Summa 141 67 157 102

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

2019 2018 2019 2018
Räntekostnader till övriga företag -864 -907 -853 -894
Summa -864 -907 -853 -894

Not 9 Bokslutsdispositioner

2019 2018 2019 2018
Överavskrivningar – – -7 135 -17 125
Erhållna koncernbidrag – – 2 296 2 051
Summa 0 0 -4 839 -15 074

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen
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Not 10 Skatt på årets resultat

2019 2018 2019 2018
Aktuell skatt – -2 744 –
Uppskjuten skatt -4 193 -3 529 – –
Summa -4 193 -3 529 -2 744 0

Redovisat resultat före skatt 19 712 16 960 12 695 -153

Skatt enligt gällande skattesats (21,4%) -4 217 -3 731 -2 716 34
Skatteeffekt ändrad skattesats 56 240 – –
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
  Övriga ej avdragsgilla kostnader -32 -38 -28 -34
Redovisad skattekostnad -4 193 -3 529 -2 744 0

Not 11

2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 23 527 23 527 23 527 23 527
Inköp 342 – 342 –
Försäljningar/utrangeringar -743 – -743 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 126 23 527 23 126 23 527

Ingående ackumulerade avskrivningar -11 936 -11 403 -11 936 -11 403
Försäljningar/utrangeringar 70 – 70 –
Årets avskrivningar -550 -533 -550 -533
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 416 -11 936 -12 416 -11 936

Redovisat värde 10 710 11 591 10 710 11 591

Moderföretaget

Byggnader och mark

Koncernen Moderföretaget

Koncernen
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Not 12

Vindkraftverk

2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 69 417 69 417 69 417 69 417
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 417 69 417 69 417 69 417

Ingående ackumulerade avskrivningar -44 753 -42 732 -44 753 -42 732
Nedskrivningar – – – –
Årets avskrivningar -2 021 -2 021 -2 021 -2 021
Utgående ackumulerade avskrivningar -46 774 -44 753 -46 774 -44 753

Redovisat värde 22 643 24 664 22 643 24 664

Maskiner och Inventarier

2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 17 593 16 990 17 029 16 426
Inköp 550 603 373 603
Försäljningar/utrangeringar -203 – -41 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 940 17 593 17 361 17 029

Ingående ackumulerade avskrivningar -15 149 -14 522 -14 976 -14 459
Försäljningar/utrangeringar 95 – 41 –
Årets avskrivningar -767 -627 -666 -517
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 821 -15 149 -15 601 -14 976

Redovisat värde 2 119 2 444 1 760 2 053

Elanläggningar

2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 298 977 288 830 298 977 288 830
Inköp 10 117 3 930 10 117 3 930
Försäljningar/utrangeringar – -1 773 – -1 773
Omklassificeringar 316 7 990 316 7 990
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 309 410 298 977 309 410 298 977

Ingående ackumulerade avskrivningar -169 647 -161 381 -169 647 -161 381
Försäljningar/utrangeringar – 1 204 – 1 204
Årets avskrivningar -9 564 -9 470 -9 564 -9 470
Utgående ackumulerade avskrivningar -179 211 -169 647 -179 211 -169 647

Redovisat värde 130 199 129 330 130 199 129 330

Fiberanläggningar

2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 43 625 34 394 43 625 34 394
Inköp 7 890 3 402 7 890 3 402
Omklassificeringar 14 748 5 829 14 748 5 829
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 263 43 625 66 263 43 625

Ingående ackumulerade avskrivningar -6 746 -4 300 -6 746 -4 300
Årets avskrivningar -2 894 -2 446 -2 894 -2 446
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 640 -6 746 -9 640 -6 746

Ingående ackumulerade nedskrivningar -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Årets nedskrivningar – – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Redovisat värde 50 623 30 879 50 623 30 879

Totalt redovisat värde 205 584 187 317 205 225 186 926

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget
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Not 13

2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 15 918 17 493 15 918 17 493
Inköp 15 598 12 243 15 598 12 243
Omklassificeringar -15 295 -13 818 -15 295 -13 818
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 221 15 918 16 221 15 918

Redovisat värde 16 221 15 918 16 221 15 918

Not 14

2019 2018
Redovisat värde 322 322

Andel, % Antal

Dotterföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar 2019 2018
Götene ElkraftService Elcentralen AB 556513-4268 Götene 100,0   (100,0) 1 000 100 100
Kinnekulle Energi AB 556270-1804 Götene 100,0   (100,0) 100 120 120
Götene Energi AB 556470-0846 Götene 100,0   (100,0) 1 000 102 102

322 322

Uppgifter om dotterbolagen Eget kapital Årets Resultat

Götene ElkraftService Elcentralen AB 545 -17 -17

Kinnekulle Energi AB 134 0 0

Götene Energi AB 106 0 0

Not 15

2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 4 635 4 635 4 515 4 515
Förvärv – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 635 4 635 4 515 4 515

Ingående ackumulerade nedskrivningar -3 300 -3 300 -3 300 -3 300
Årets nedskrivningar – – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 300 -3 300 -3 300 -3 300

Redovisat värde 1 335 1 335 1 215 1 215

Antal

Företag Org nr andelar 2019 2018 2019 2018

Ledsjö Vind AB 556436-7281 29 124 1 210 1 210 1 210 1 210

EEL Group AB 556722-5221 456 125 125 5 5

1 335 1 335 1 215 1 215

Uppgifter om bolagen Eget kapital Andel % Årets Resultat

Ledsjö Vind AB 10 163 16,0 1 381 1 381

Koncernen Moderföretaget

Andelar i koncernföretag

Moderföretaget

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 

anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

ModerföretagetKoncernen

Koncernen Moderföretaget

Redovisat värde
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Not 16

2019 2018 2019 2018
Upplupna intäkter 8 174 – 6 573 –
Förutbetald hyra – – – –
Förutbetalda försäkringar – – – –
Övriga poster 247 1 461 – 1 299
Redovisat värde 8 421 1 461 6 573 1 299

Not 17

Andelskapitalet i Götene Elförening består enbart av till fullo betalda andelar med ett värde på 100 kr st.
Alla andelsägare har en röst på Elföreningens årsstämma oavsett hur många andelar de innehar.

Tecknade och betalda andelar: 2019 2018
Vid årets början -40 –
Förändring av antal andelar -40 -40
Summa andelar vid årets slut -80 -40

Not 18

2019 2018
Ackumulerade överavskrivningar 154 908 147 773
Redovisat värde 154 908 147 773

I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.

Not 19

Koncernen 2019 2018
Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

skillnad fordran skuld fordran skuld
Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar – 31 916 30 467
Redovisat värde 31 916 30 467

Not 20

Koncernen Omstruk- Återställ- Avbrotts-
turering ning ersättning Övrigt Totalt

0 0 0 350 350
0 0 0 350 350

Moderföretaget Omstruk- Återställ- Avbrotts-
turering ning ersättning Övrigt Totalt

0 0 0 350 350
0 0 0 350 350

Ingående redovisat värde 2019

Redovisat värde 2019 0

Temporär

Redovisat värde 2019

Ingående redovisat värde 2019

Deponi-
kostnader

0

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

Moderföretaget

Deponi-
kostnader

Moderföretaget

0

Andelskapital

skillnad

–

Moderföretaget

Obeskattade reserver

Uppskjuten skatteskuld

Övriga avsättningar
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Not 21

Förfallotidpunkt från balansdagen: 2019 2018 2019 2018
Mellan 1 och 5 år 19 280 19 280 19 280 19 280
Senare än 5 år 7 455 12 275 7 455 12 275
Redovisat värde 26 735 31 555 26 735 31 555

Not 22

Ställda säkerheter 2019 2018 2019 2018
För egna avsättningar och skulder

Skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 12 700 12 700 12 700 12 700
Företagsinteckningar 30 000 30 000 30 000 30 000
Andra ställda säkerheter 22 643 24 667 22 643 24 667
Redovisat värde 65 343 67 367 65 343 67 367

Not 23

2019 2018 2019 2018
Upplupna personalkostnader 2 994 2 696 1 828 1 698
Upplupen löneskatt 464 405 392 340
Upplupen fastighetsskatt 129 159 129 159
Övriga poster 1 981 2 664 417 1 084
Redovisat värde 5 568 5 924 2 766 3 281

Not 24

Inga förändringar har skett i koncernens sammansättning under år 2019.

Not 25

Av moderföreningens nettoomsättning utgjorde 1,1% (1,1%) omsättning mot andra koncernföretag. 
Av inköpen avsåg 1,5% (0,4%) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 26

Moderföreningen är en medlemsägd ekonomisk förening som ägs av 3 265 medlemmar.

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Långfristiga skulder

Koncernen Moderföretaget

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

Förändringar i koncernens sammansättning

Koncernuppgifter
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Not 27

Ett omorganisationsarbete, i syfte att rationalisera och effektivisera i koncernens sammansättning, har startats. 
2020-01-01 övertog Kinnekulle Energi AB koncernens samtliga anställda. Under 2020 planeras en systerfusion mellan
Götene Elkraftservice Elcentralen AB och Kinnekulle Energi AB. De verksamheter i Götene Elförening Ek. för. som inte 
hänför sig till el- eller fibernätsverksamheten skall, via inkråmsöverlåtelse, överlåtas till Kinnekulle Energi AB. Koncernen
skall samlas under ett varumärke och marknadsföras under Kinnekulle Energi. Arbetet kommer att ske under hela 2020.

Not 28 Definition av nyckeltal

Avkastning totalt kapital:
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutning.

Justerat eget kapital:
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
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Not 29 Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 41 993 991 kr. 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan: 

2019 2018 
Balanseras i ny räkning 
Summa 

e den 25 mars 2020 

s Karlsson 

41 993 991 
41 993 991 

32 041 728 
32 041 728 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
förVaHnlngar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av Götene Elförening Ekonomisk förening 
för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps
året. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att 
tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran
leda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den aukto
riserade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Skövde den 27 mars 2020 

Ernst & Young AB 



Föredragningslista 

vid ordinarie föreningsstämma för 

Götene Elförening den 29 april 2020. 

1. Val av ordförande för stämman

2. Anmälan av protokollförare

3. Val av två protokolljusterare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Beslut om ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter, valberedningens ledamöter

samt revisorer

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av ordförande i styrelsen

14. Val av vice ordförande i styrelsen

15. Val av en kvalificerad revisor jämte en personlig suppleant

16. Val av en eller två lekmannarevisorer

17. Val av ledamöter i valberedningen och ordförande i denna

18. Ärenden som styrelsen eller medlemmar genom motioner hänskjutit till stämman

19. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

20. Stämmans avslutande
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