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Solivind El Ekonomisk Förening i korthet

Sveriges största vindkraftskooperativ med ca 4 100 medlemmar.
Nio medlemsägda vindkraftverk på olika platser i Sverige.
El från vindkraft märkt med Naturskyddsföreningens »Bra Miljöval«.

2020 i sammandrag
Under 2020 har elpriset på marknaden fluktuerat kraftigt. Genomsnittligt rörligt 
elpris på marknaden var 25,2 öre (rörligt spotpris + 2 öres påslag, prisområde 3). 
Fast elpris, som är jämförbart med föreningens andelselpris på 35 öre/kWh, har 
legat mellan 38-46 öre under 2020. 

Produktionen av el från föreningens vindkraftverk blev under året totalt 57,6 GWh, 
vilket är 102 procent av förväntad nivå. Mycket fin produktion i årets första 4 måna-
der som kompenserade för låga vindar i framförallt oktober och december.  

Föreningen har under året delat ut cirka 88 000 kr i bygdepeng till olika projekt 
inom Lingbo byförening (Fallåsberget), Grännabygden (Brahehus), Svegs-Herrö 
Fiskevårds- om rådesförening (Brickan), Offerdalsvind Ekonomisk Förening (Rås-
hön) samt Rätt viks kommun (Hedbodberget). 

Året har varit präglat av Covid-19 och som resultat av det hölls en begränsad fören-
ingsstämma utan aktivitet den 16 juni 2020. 

Styrelsen beslöt under hösten att byta administrativ förvaltare av föreningen till  
Telge Energi. Detta ger Solivind möjlighet att nyttja skalfördelar vilket kan sänka 
föreningens kostnader samt även skapa möjlighet till proaktiv försäljning av ande-
lar. Bytet träder i kraft 1 maj 2021.

Montering av vindkraftverk. Foto: Joachim Lagercrantz

Utsikt från vindkraftverket vid Grötlingbo. Foto: OX2.
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Vd har ordet
Under 2020 har världen präglats av Covid-19-pandemin vilket påverkat oss på både 
global, nationell och individnivå. Energimarknaden har påverkats kraftigt nedåt av pan-
demin. Däremot är det efterfrågan på fossila bränslen som minskar allra mest samtidigt 
som efterfrågan på förnybar energi ökar, enligt en rapport från Internationella energi-
organisationen, IEA, som analyserar pandemins påverkan på energikonsumtionen.

Elmarknaden i Sverige har fluktuerat kraftigt under 
hela 2020 och pris för elcertifikat är nu nära noll. Det 
ettåriga fasta elpriset har legat mellan 38 och 46 öre un-
der 2020 vilket är en liten skillnad sett till andelselpri-
set. Genomsnittligt rörligt elpris på marknaden var 25,2 
öre (rörligt spotpris + 2 öres påslag, prisområde 3) vil-
ket blir en negativ skillnad jämfört med andelselpriset. 

Våra vindkraftverk producerade mycket fint under 
årets första månader, då elpriset var lägre, men mötte 
svagare vindar i framförallt oktober och december när 
elpriserna ökat något. Den tekniska tillgängligheten, 
en viktig parameter för ekonomin och miljönyttan, lan-
dade på 96,8 procent, vilket är ett mycket bra resultat.  

Under våren fick jag i uppdrag av styrelsen att göra en 
genomlysning av marknaden och föreningens möjlighe-
ter att öka andelsförsäljningen, förbättra medlemmar-
nas villkor och säkra en stabil väg framåt för föreningen. 
Med stöd av Utellus branschexpertis hittades synergier 
med Telge Energi som utöver sitt goda renommé på 
marknaden, även har erfarenhet och stort intresse i vin-
dandelsförening. Under hösten tog styrelsen beslut om 
att byta förvaltningspartner till Telge Energi med start 1 
maj 2021. Tillsammans med Telge Energi kommer för-
eningen att kunna sänka sina administrativa kostnader 
men även skapa bra möjligheter för framtida handel 
med vindandelar. 

Det har varit ett utmanande år framförallt allt på 
grund av de nya situationer som Covid-19 fört med sig. 
För att klara av denna nya värld krävs det att vi samar-
betar tillsammans – precis som vi alla gör i frågan om 
miljön. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att 
producera helt ren energi in i vårt system, varje dag. 
Som medlemmar i föreningen ligger vi i framkant när 
det gäller klimatfrågan genom ägande och nyttjande av 
vindel och tillsammans bidrar vi till en omställning mot 
100 procent förnybar energi. Det är stort!

Blåsiga hälsningar,

Kia Agerhem,
Vd Solivind El Ekonomisk Förening

Kia Agerhem. Foto: Charlotte Holm

Vilka är vi som arbetar med föreningen?
Solivind El Ekonomisk Förening har ingen egen anställd personal. För att göra det enkelt,  
kostnadseffektivt och tryggt att äga vindkraftverk använder sig Solivind av en professionell  
förvaltningspartner.

Christina Hillforth, Ordförande
Har stor erfarenhet av etablering och drift av vindkraft genom bl.a. Vindin i Finland. 
Tidigare Energy Director på Akzo Nobel och har under många år arbetat med och varit 
drivande i hållbarhetsfrågor. Stor erfarenhet av styrelsearbete, inom bl.a. vindkraft.

Styrelse
Solivind El Ekonomisk Förening har en professionell styrelse, delvis bestående av medlemmar i föreningen, med 
kompetens och erfarenhet att styra verksamheten på bästa sätt. Vid föreningsstämman i juni 2020 valdes följande 
styrelse:

Staffan Appelros
VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om 
politiska processer då han är aktiv politiker inom Region Skåne och ledamot i styrelsen 
för Universitetssjukhuset SUS. Staffan har dessutom ett förflutet som riksdagsledamot.

Johan Ihrfelt
Grundare samt koncern-vd för Peas Industries. Johan har djup kunskap om förnybar 
elproduktion och över 20 års erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter 
inom branscher i förändring.

Jan-Olof Lönnblom
Ingenjör inom telekommunikation med en MBA. Större delen av sitt yrkesliv har han 
spenderat på Ericsson, de senare åren som marknadschef på olika marknader. Jan-Olof 
har suttit i flera olika styrelser. Ordförande i Settra samfällighetsförening med 187 hus. 

Hans-Otto Scheck
Diplomingenjör i elektroteknik, pensionär. Forskade i vindkraft i början av 80 talet. De  
senare åren ansvarig för utvärdering av alternativa energilösningar och utveckling av 
internationella standarder för beräkning av miljöpåverkan inom telekombranschen.

Anders Lissåker
IT-managementkonsult med stor erfarenhet av att leda komplexa projekt i internationel-
la storbolag, ägare i Lisssåker Consulting AB och styrelseledamot i börsbolaget Appspotr 
Anders är pionjär kring elbilsanvändning och egenproduktion av el.

Saira Alladin
Enhetschef för Asset Operations & Maintenance inom Vattenfall Eldistribution. Saira 
har stor erfarenhet av elmarknaden och tar med sig en omfattande erfarenhet till  
styrelsen. Saira utsågs 2018 till Årets Kraftkvinna och 2019 till Årets kvinnliga förebild.
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Solivind El Ekonomisk Förening – Sveriges 
största vindkraftskooperativ
Solivind El Ekonomisk Förening består av ca 4 100 medlemmar som tillsammans äger nio vind-
kraftverk på olika platser i landet med en samlad årsproduktion på 57,6 GWh.  
 

Grötlingbo. Foto: OX2.

Brickan (Sveg). Foto: OX2.

Hedbodberget. Foto: OX2

Fallåsberget. Foto: Lina Westman. Råshön. Foto: OX2.
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Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvaria-
tion i vindkraftsproduktionen är i regel +/- 15 procent.  
Van ligtvis uppmäts starka vindar under de kalla vinter- 
må naderna och svagare vindar under sommaren. Under 
2020 uppnådde Solivinds vindkraftverk en produktion 
om 57,6 GWh vilket är 1 GWh mer än beräknat för ett 
normalår.

Året inleddes med starkare vindar än ett normalår. 
Under året varierade vindstyrkorna med även flera som-
marmånader starkare än ett normalår, tillika flera höst- 
och vintermånader under normalåret. En utmärkande 
månad var december som påverkades kraftigt av nedi-
sade vindkraftverk för alla turbiner utöver Grötlingbo. 
Vindvariationerna kan vara stora inom landet, vilket 
föreningen har en fördel av eftersom de nio vindkraft-
verken geografiskt är placerade på flera olika platser.

Medelvinden, sett till hela portföljen, var omkring 
7,1 m/s. Vindkraftverket Råshön, i Jämtland, hade den 
högsta årsmedelvinden på 7,8 m/s. Den högsta produk-

2020 – enligt förväntan
Årets totalproduktion från Solivinds vindkraftverk uppnådde 57,6 GWh, vilket är över  
för väntad produktion för ett normalår.

tionen kom dock från turbin 11 vid Hedbodberget som 
leve rerade 7,1 GWh.

Förväntad genomsnittlig normalårsproduktion be räk- 
nas för varje vindkraftverk baserat på läge, turbin och 
vindmätningar. Den är konstant varje år och anger vad 
den genomsnittliga årliga produktionen för just det 
verket bör vara efter 20 år. Faktiskt utfall beror på hur 
mycket det blåser och om verket är i drift. Föreningen 
har försäkringar som täcker upp för produktionsbortfall 
om vindkraftverket skulle skadas.

Vindkraftverken hade en genomsnittlig tillgänglig-
het, d v s hur stor del av driftstimmarna som vindkraft-
verken producerar el, på 96,8 procent i slutet på året. 
Märkbara stopp noteras: flera nätavbrott på Fallåsber-
get under september och oktober, ett återkommande fel 
på Grötlingbo som kräver manuell felsökning via fjärr 
vid varje feltillfälle samt nedisning på samtliga vind-
kraftverk utom Grötlingbo under vintermånaderna.

Total produktion Solivind El Ekonomisk Förening 2020

Produktion Solivind El Ekonomisk Förening över tid

Under 2020 levererades ca 66 procent av den produ-
cerade elen till medlemmarna i form av andelsel. Ca 
34 procent var överproduktion som såldes på elbörsen 
Nord Pool. De intäkter föreningen får för den överpro-
duktion som inte används till andelsel bestäms av elpri-
set på elbörsen Nord Pool.

Föreningens produktion över tid
Solivind El Ekonomisk Förenings totala produktion 
har ökat över åren, i takt med att föreningen och anta-
let verk har vuxit. Dock minskar den från 2019 då ett 
verk sålts. Grafen visar hur produktionen sett ut sedan 
starten. Här jämförs faktisk produktion för förening-
ens alla vindkraftverk med den förväntade genom-
snittliga normalårsproduktionen för förening ens alla 
vindkraftverk. Eftersom vindarna varierar år efter år 
varierar även produktionen, men sammanta get ligger 
den faktiska ackumulerade produktionen i linje med 
förväntad normalårsproduktion.

Elproduktion 2020

Produktion  
per år 
GWh

Ackumulerad  
produktion  

GWh

Andelsel 66 %Överskottsel 34 %

Fallåsbergets vindpark. Foto: Albin Bogren.
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Ryska Posten är sedan nio år tillbaka medlemmar i So-
livind. Under 2021 har fullserviceföretaget som mål att 
byta ut hela sin fordonsflotta till elbilar med egenpro-
ducerad el med vindkraft som energikälla.

– För oss har det alltid varit en självklarhet att göra 
det vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Nu är vi 
nära målet om att bli koldioxidneutrala och vi kör dess-
utom våra bilar på egenproducerad vindkraftsel som vi 
vet precis var den kommer ifrån, säger Henrik Jonsby, 
Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.

Under hösten släppte Internationella Energimyn-
digheten (IEA) en rapport som visar på att dramatiska 
åtgärder krävs under de kommande tio åren för att nå 
en koldioxidneutral värld år 2050. Att minska utsläp-
pen med 40 procent till 2030 skulle exempelvis kräva 
att över 50 procent av den globala försäljningen av 
personbilar skulle behöva vara elektriska.

Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri 2030
I övergången till ett fossilfritt Sverige är ett tydligt 
uttalat delmål att få fler elbilar på de svenska vägarna. 
Regeringen har satt som mål att Sveriges fordonsflotta 
ska vara fossiloberoende 2030 och är ett initiativ kall-
lat Transportutmaningen. Men för att detta ska vara 
möjligt krävs ett rejält krafttag från landets företag 
gällande att ställa om sina fordonsflottor.

I dagsläget består Ryska Postens fordonsflotta till 50 
procent av elbilar. Men målet är att under 2021 byta ut 
alla sina budbilar till elbilar och därmed vara ett koldi-
oxidneutralt företag och alternativ för sina kunder.

– Vi har kört elbilar i nio år och räckvidden har hela 
tiden varit en utmaning. Nu finns äntligen batterier 
med tillräcklig kapacitet för att vi ska kunna köra helt 
och hållet på el. Förutom miljövinsten blir det dess-
utom billigare att äga och köra elbilar jämfört med 
elhybrider. El till självkostnadspris och elbilarnas höga 
andrahandsvärde är två viktiga förklaringar. Vi byter 
ut alla elhybrider till elbilar under 2021. Det finns inget 
att vänta på, säger Henrik Jonsby.

– Vi är stolta över att Ryska Posten valt vindandelar 
från Solivind och att föreningen därmed fått vara en del 
av deras vision om att vara det mest hållbara service- 
företaget under nio år, säger Kia Agerhem, Vd Solivind 
El Ekonomisk Förening.

Ryska Posten var pionjärer inom sin bransch med 
sitt omfattande hållbarhetstänk och valde tidigt att 
skaffa vindandelar och bli medlemmar i Solivind. Se-
dan dess har de köpt fler vindandelar allt eftersom för 
att täcka det växande elbehovet i takt med att verksam-
heten har utvecklats och antalet bilar har ökat.

Budbilsfirman Ryska Postens  
fordonsflotta blir koldioxid- 
neutral med hjälp av vindkraft  
från Solivind
Att minska utsläppen med 40 procent till 2030 kräver bland annat att över 50 procent av den 
globala försäljningen av personbilar är elektriska. Regeringen har i detta satt som mål att 
Sveriges fordonsflotta vid denna tid ska vara fossiloberoende, vilket kräver ett rejält krafttag 
från landets företag.

Foto: Ryska Posten



12 13

En fortsatt föränderlig elmarknad
Elmarknaden i Sverige har fluktuerat kraftigt under hela 2020. Det ettåriga fasta elpriset har legat mel-
lan 38-46 öre under 2020 vilket är en liten skillnad sett till andelselpriset som i januari 2019 höjdes till 
35 öre/kWh. Genomsnittligt rörligt elpris på marknaden var 25,2 öre (rörligt spotpris + 2 öres påslag, 
prisområde 3) vilket blir en negativ skillnad jämfört med andelselpriset. 

Elcertifikaten är nu nära noll i värde. Föreningen har så kallade säkrade prisnivåer på del av de 
tilldelade certifikaten, vilket innebär att vi får fortsatt högre intäkt än marknadens reella värde. Dessa 
säkrade nivåer sjunker år för år.  

Våra verk producerade mycket fint under årets första månader, då elpriset var lägre vilket påverkar 
de intäkter vi får från vår sålda el. När elpriserna i slutet av året ökade något så var vindhastigheterna 
lägre, framförallt i oktober och december. 

Föreningsstämma i Stockholm 
Den 16 juni hölls den årliga föreningsstämman för Solivind El Ekonomisk Förening. P.g.a. Covid-19 
fick vi flytta fram stämman från planerat datum och den genomfördes sedan med begränsat antal del-
tagare (max 50 pers enligt de då rådande restriktionerna), god distans på plats samt helt utan aktivitet. 

Ny förvaltande partner
Under 2020 har vd och styrelse genomlyst föreningen och marknaden för vindandelar för att se hur 
vi kan stärka föreningens ekonomi, förbättra medlemmarnas villkor och säkra en stabil väg framåt 
för vår vindandelsförening. Valet föll på ett byte av förvaltande partner från Utellus, som förvaltat och 

2020 – viktiga händelser
Året har präglats av Covid-19 och en väldigt fluktuerande elmarknad sett till pris. Däremot 
ökar intresset för förnybart och pionärer som Solivind visar vägen! Vårt arbete är och har 
varit otroligt viktigt och vi arbetar för att få beslutsfattare att uppmärksamma det, då dagens 
förutsättningar snarare ger motvind.

administrerat föreningen i 10 år, till Telge Energi - ett bolag med högt renommé inom förnybar energi.
Styrelsen har jämfört flertalet aktörer på marknaden för att hitta en ny förvaltningspartner till fören-
ingen med syfte att sänka kostnader och samtidigt främja framtida vindandelsförsäljning. Telge Energi 
delar värderingar kring hållbarhet, förnybar energi och de har dessutom lång erfarenhet av att förvalta 
en vindandelsförening. Tillsammans med Telge Energi kan vi skapa skalfördelar och positiva synergi-
effekter som möjliggör en kostnadssänkning för föreningen och samtidigt få igång en positiv försälj-
ning av nya andelar.

Telge Energi ersätter Utellus som förvaltningspartner den 1 maj 2021. Telge Energi kommer att 
ansvara för administration av Solivinds ekonomi, kontakten med bank och leverantörer, kontakten 
med teknisk förvaltare av våra vindkraftverk samt fakturering av medlemsel och kundservice till våra 
medlemmar. Marknadsföring och försäljning av vindandelar, samordning av föreningsstämma och 
framtagande av årsredovisning ingår också i deras uppdrag med start 1 maj 2021. 

Genom att tillvarata skalfördelar i form av Telge Energis elhandelsorganisation, systemlösningar, 
fakturering och kundservice kan vi sänka Solivinds administrativa kostnader. Med sin kundbas möjlig-
gör Telge Energi dessutom en större och bredare försäljningskanal av våra vindandelar. Varje såld 
vindandel stärker föreningens ekonomi ytterligare.

Sänkta administrativa kostnader och en ny satsning på andelsförsäljning blir ett viktigt steg på vägen 
till en bättre ekonomi och styrelsen arbetar ihärdigt för att hitta ytterligare lösningar som behövs för 
att stärka föreningens ekonomi på sikt.

Styrelsen vill ge ett stort rungande tack till Utellus för över 10 år av gott samarbete, ett oerhört miljö-
engagemang och den miljönytta som vi åstadkommit tillsammans genom andelsägd energiproduktion.

Justeringar i stadgar
För att underlätta försäljningen av andelar planerades även under 2020 en extrastämma, som genom-
fördes i januari 2021, med syfte att ge alla medlemmar möjlighet att rösta om styrelsens förslag på 
stadgeändringar rörande  

• Uppdatering av stadgar enligt lagkrav för ekonomiska föreningar.
• Utökande av antal ledamöter i Solivinds styrelse.
• Justering av vindandelarnas numeriska storlek från 1000 kWh/vindandel till 100 kWh/vindandel. 

Exempel: En medlem som äger 1 vindandel idag kommer efter justeringen att äga 10 vindandelar. 
De nya vindandelarnas sammanlagda värde är lika stort som den gamla vindandelen, det vill säga 
värdet på medlems andelsinnehav förändras inte. Syftet med detta är att gynna försäljningen av 
vindandelar till flera kunder, t.ex. lägenhetskunder eller befintliga medlemmar som önskar kom-
plettera med mindre andelar.

Utdelning av bygdepeng – lokal nytta
Bygdepengen innebär att en del av de årliga produktionsintäkterna från föreningens vindkraftverk 
går tillbaka till lokalsamhället där vindkraftverken är uppförda. Syftet med pengarna är att gynna 
en positiv utveckling i den berörda bygden. Bygdepengen har funnits med sedan OX2, som förvaltar 
våra vindkraftverk, etablerades för över 20 år sedan och är en självklar del av hållbarhetsarbetet. Vad 
pengarna ska användas till är det upp till bygden själv att bestämma. Oftast är det ett byalag, en bygde-
gårdsförening eller en annan aktiv och demokratiskt förankrad lokal förening som fördelar pengarna.

Föreningen har under året delat ut ca 88 000 kr till olika projekt inom Lingbo byförening (Fallås-
berget), Grännabygden (Brahehus), Svegs-Herrö Fiskevårds- områdesförening (Brickan), Offerdals-
vind Ekonomisk Förening (Råshön) samt Rättviks kommun (Hedbodberget).

Om Telge Energi
Sedan 2008 har Telge Energi etablerat sig som ett av 
Sveriges mest hållbara elbolag med stor kundnöjdhet. Idag 
har bolaget över 170.000 elkunder i hela Sverige och er-
bjuder ett brett utbud av elavtal, Bra Miljöval-märkt el och 
andra energitjänster. Telge Energi har också stor erfaren-
het av att driva och administrera en vindandelsförening.

Bolaget har alltid utmanat branschen. Först sänkte de 
priserna, sen kämpade de mot kolkraften. Nu tar de  
nästa kliv i att göra det möjligt för människor och  
företag att agera hållbart.

Därför säljer de hållbar el märkt med Bra Miljöval,  
kämpar för hållbar vattenkraft och satsar på svensk  
solkraft. Av samma anledning tjatar de också på  
politiker, utmanar branschen till förändring  
och stöttar ungas kamp för klimatet genom  
Children’s Climate Prize. Bland annat.

                                                             Illustration: Telge Energi.
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Vad har ni för verksamhet?
– Offerdalsvind är en ekonomisk förening som äger 
vindkraftverket Råshön 2. Styrelsen ansvarar för att 
fördela och hantera den bygdepeng som betalas ut varje 
år från vindparken. Summan beror på årets produktion 
och intäkter för hela vindkraftparken och kan därmed 
variera något mellan olika år.

Vad använder ni bygdepengen till?
– Eventet Offerdalssommar är en återkommande mot-
tagare då de bidrar till kultur och sammanhållning i 
bygden och de kan ansöka om stöd upp till 50% av årets 
tillgängliga bygdepengar. Resterande medel skall an-
vändas till något för Offerdalsbygden positivt ändamål 
såsom näringslivs-/företagsutvecklande projekt eller 
arrangemang av olika slag. Medel som inte fördelas fon-
deras för kommande år.

Bygdepengen används främst till kulturella aktivite-

ter i Offerdalsbygden, idrottsföreningar får stöd, skolan 
får stöd till olika aktiviteter. 2018 t ex gick pengarna till 
Musikal Änge skola, Krokoms radio, Offerdals IF, Of-
ferdalssommar samt Integrationsinsats Kälom.

Hur väljer ni ut vilka som får bygdepengen?
– Vem som helst kan söka pengar för olika aktiviteter, 
styrelsen avgör sedan om stöd skall ges. Storleken på 
bygdepengen avgör hur många som får bidrag och hur 
mycket.

Vad händer framåt?
– Tyvärr är det inte mycket som händer här nu. Alla 
evenemang som skulle skett i somras blev inställda. Vi 
har delat ut mycket lite av Bygdepengen i år på grund av 
detta. Coronapandemin har satt stopp för allting.

Bygdepengen bidrar  
positivt till Offerdalsbygden

I ett modernt energisystem 
är alla aktiva deltagare

Pensionerade tandläkaren Bo Almer är ordförande i Offerdalsvind.

Vill du veta mer om Offerdalsvind?
På Offerdalsvinds egen hemsida hittar du nyhe-
ter, statistik, bilder, stadgar, kontaktinformation, 
mötesinformation samt information om medlem-
skap, andelar, bygdepeng mm.

offerdalsvind.se

Intervju med Bo Almer, ordförande Offerdalsvind – bygdepengsmottagare  
från Råshöns vindpark i Krokoms kommun sedan 2009:

Offerdalsvinds vinkraftverk har nr 2 i vindparken och kallas Offelia. 
Foto: Offerdalsvind

Vilka är Telge energi?
Sedan 2008 har vi sålt uteslutande förnybar el och se-
dan dess har vi också arbetat för ett 100 procent för-
nybart energisystem och engagerat oss i frågorna. Vi 
är övertygade om att andelsägd förnybar el är en viktig 
pusselbit för att klara omställningen till ett förnybart 
och hållbart energisystem. Därför startade vi vår egen 
andelsägda vindförening Telge Energi Vind Ekonomisk 
Förening som redan från start var fristående precis som 
Solivind och med administrativt stöd och förvaltning 
från oss på Telge Energi. Vi är därför också otroligt gla-
da för förtroendet och möjligheten att nu få utöka vårt 
arbete med att stötta, förbättra och underlätta för an-
delsägande tillsammans med er i Solivind.

Varför engagerar ni er i andelsägande?
När utvecklingen inte går tillräckligt snabbt i en hållbar 
riktning så blir vi alla viktiga delar i arbetet för att skapa 
lösningar. Andelsägare har varit en betydande del i ut-
vecklingen av förnybart och det kommer det att fortsät-
ta vara framöver. I ett hållbart, förnybart och modernt 
energisystem behöver alla vara aktiva deltagare och bi-
dra, precis som Solivind och andra andelsföreningar. Vi 
kommer arbeta för att öka Solivinds andelsförsäljning, 
och vårt mål är att förbättra villkoren för Solivinds med-
lemmar men även att arbeta för att göra andelsägande 
av förnybar energi till en folkrörelse.

Telge Energi har lång tids erfarenhet av förvaltning av vindandelsföreningen Telge 
Energi vind och har löpande engagerat sig i frågor om andelsägande inom energi. 
Nu tar de över ansvaret för förvaltning samt administration av andelar och  
andelsel för Solivind El Ekonomisk Förening

Johannes Boson, vd Telge Energi. Foto: Telge Energi.
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Information om verksamheten
Solivind El Ekonomisk Förening bildades 2006 och 
har sedan dess verkat med syftet att äga förnybar kraft-
produktion och tillhandahålla den producerade elen 
till självkostnadspris till föreningens medlemmar. För-
eningen har under året inte haft några anställda, utan 
har ett samarbetsavtal med Utellus AB, som hanterar 
administration och elleverans. Drift och övervakning av 
föreningens vindkraftverk sköts av OX2 TCM.
 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har inga nya andelar tecknats. Totalt inbetalat 
andelskapital är 268,6 Mkr. Föreningen har ett samlat 
låneavtal med Swedbank. Vid årets slut uppgick fören-
ingens lån till 31,5 Mkr. Lånefinansieringen avser de an-
delar som ägs av föreningen och inte av medlemmarna. 
Beslut om lånefinansiering fattades på föreningsstämma 
2010. Syftet var att säkra en viss överproduktion i fören-
ingen, vilket borgar för leveranssäkerhet även under då-
liga vindår, och för att föreningen skall erhålla intäkter 
genom försäljning av el på elbörsen Nord Pool.
 Föreningen höjde, i enlighet med fattat beslut under 
2018, andelselspriset till 35 öre/kWh från januari 2019 
för att stärka föreningens ekonomi de närmaste åren.
 På grund av föreningens ansträngda ekonomi och 
med hänsyn till medlemmarnas samlade intresse tog 
styrelsen under 2020 beslut om att tills vidare ej åter-
betala andelar vid utträden. Styrelsen kommer att göra 
en ny utvärdering under 2021.
 Under räkenskapsåret bröt pandemin Covid-19 ut över 
världen. Styrelsen och företagsledningen följer den glo-
bala pandemin Covid-19 noga. Under räkenskapsåret 
har föreningen inte påverkats nämnvärt av pandemin.

Ägandeinformation
Solivind El Ekonomisk Förening har cirka 4 100 medlem-
mar och ca 45 200 inbetalda andelar per den 31 december 
2020. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av 
ordförande Christina Hillforth samt Staffan Appelros, 
Saira Alladin, Johan Ihrfelt, Hans-Otto Scheck, Jan-
Olof Lönnblom och Anders Lissåker.

Förvaltningsberättelse

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Intresset och kunskapen kring förnybart samt att aktivt 
göra en miljöinsats ökar. Därtill förutspås elpriset fluk-
tuera allt mer vilket gör att förutsättningar för vindan-
delar kan öka.

Resultat och ställning
Marknaden har förändrade prisnivåer för projektering 
av nya verk har föreningen sett över värderingen av för-
eningens vindkraftverk. En nedskrivning om 71,0 Mkr 
har beslutas, utöver den planenliga avskrivningen. Det-
ta ligger i linje med andra marknadsaktörer värdering 
och nedskrivning samt kassaflödesvärdering.
 Årets resultat uppgår till 1,6 Mkr före avskrivning och 
årets nedskrivning och till -77,7 Mkr efter. Intäkterna 
till föreningen styrs av produktionen, priset på elcertifi-
kat samt priset på el för den överskottsproduktion som 
säljs på elbörsen Nord Pool. Dessutom får föreningen 
intäkter för levererad andelsel till medlemmarna.
 Produktionen i föreningen har legat något över för-
väntat, men de låga elpriserna har påverkat intäkterna 
negativt. Föreningens intäkter för elcertifikat har legat 
på 81,5 kr per styck, vilket är högre än det genomsnitt-
liga spotpriset under året, som låg på 11 kr per certifikat. 
Detta har uppnåtts genom att föreningen gjort säkringar 
avseende elcertifikat.
 Vindkraftsproduktionen under 2020 uppgick till totalt 
57,8 miljoner kWh. Starka vindar i början av året. Dock 
svagare under året och rekordsvaga under december 
månad. 66 procent av den producerade elen under 2020 
har gått till medlemmarna i form av andelsel. 34 procent 
var överproduktion som föreningen har sålt på elbörsen 
Nord Pool och som genererat en intäkt till föreningen.
 Den tekniska tillgängligheten för verken uppgick till 
96,8 procent. Verkens tillgänglighet avser tiden som 
vindkraftverken har varit i drift eller redo för drift i vän-
tan på vind, i relation till antal möjliga timmar på året. 
Tillgängligheten är en viktig parameter för ekonomin och 
miljönyttan. Kostnaderna för föreningen är i stor ut-
sträckning förutsägbara och består av återköp av andels-
el från föreningens medlemmar samt kostnader för att 
driva och underhålla vindkraftverken och föreningen. 
Utöver det har föreningen finansiella kostnader för den 
delen av produktionen som inte är finansierad av sålda 
andelar, utan genom lån.

Solivind El Ekonomisk Förening, Org.nr 769611-9515

Styrelsen och verkställande direktören för Solivind El Ekonomisk Förening får härmed avge årsredo-
visning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

F L E R Å R S Ö V E R S I K T
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental svenska kronor om inte annat anges.
 
  2020  2019  2018  2017 

Nettoomsättning  26 898  43 801  46 179  40 101 

Resultat efter finansiella poster  -77 737  -336  -18 463  -20 612 

Rörelsemarginal %  Negativ  4  Negativ  Negativ 

Avkastning på eget kapital %  Negativ Negativ Negativ Negativ 

Balansomslutning  65 976  151 353  179 635  203 039 

Soliditet %  45  71  60  62 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

F Ö R Ä N D R I N G  A V  E G E T  K A P I T A L

 Inbetalda insatser Balanserat resultat  Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 268 645 000  -160 618 586  -336 025  107 690 389

Disposition av föregående års resultat  -336 025  336 025  0

Årets resultat   -77 736 881  -77 736 881

Belopp vid årets utgång 268 645 000  -160 954 611  -77 736 881  29 953 508

F Ö R S L A G  T I L L  B E H A N D L I N G  A V  A N S A M L A D  F Ö R L U S T  

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):     

Ansamlad förlust -160 954 611

Årets förlust -77 736 881

Totalt -238 691 492

     

Ansamlad förlust behandlas enligt följande:     

Balanseras i ny räkning -238 691 492  

Totalt -238 691 492  

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Solivind El Ekonomisk Förening, Org.nr 769611-9515
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R E S U L T A T R Ä K N I N G 

  2020-01-01 2019-01-01
 Not 2020-12-31 2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.   

Nettoomsättning 4 26 898 296  43 801 339

Övriga rörelseintäkter  448 122  2 673 294

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  27 346 418  46 474 633

Rörelsekostnader   

Direkta elproduktionskostnader 5 -18 884 037  -26 443 981

Övriga externa kostnader 6, 7, 8 -5 358 427  -8 899 565

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -79 348 521  -9 194 500

Övriga rörelsekostnader  -497  0

Summa rörelsekostnader  -103 591 481  -44 538 046

Rörelseresultat  -76 245 063  1 936 587

Resultat från finansiella poster   

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 491 818  -2 272 612

Summa finansiella poster  -1 491 818  -2 272 612

   

Resultat efter finansiella poster  -77 736 881  -336 025

  

Resultat före skatt  -77 736 881  -336 025 

  

Skatter   

Skatt på årets resultat  0 0

   

Å R E T S  R E S U L T A T   -77 736 881  -336 025

Solivind El Ekonomisk Förening, Org.nr 769611-9515

B A L A N S R Ä K N I N G 

 Not  2020-12-31  2019-12-31

T I L L G Å N G A R

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Markanläggningar 10 4 590 780  4 888 969

Vindkraftverk 11 53 004 580  132 054 913

Summa materiella anläggningstillgångar  57 595 360  136 943 882 

  

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra långfristiga fordringar 12 65 000 65 000

Summa finansiella anläggningstillgångar  65 000 65 000

   

Summa anläggningstillgångar  57 660 360  137 008 882 

  

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Aktuella skattefordringar  245 460  0

Övriga fordringar  83 037  2 331 326

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 144 603  6 645 186

Summa kortfristiga fordringar  4 473 100  8 976 512 

  

Kassa och bank

Kassa och bank  3 842 779  5 389 188

Summa kassa och bank  3 842 779  5 389 188 

  

Summa omsättningstillgångar  8 315 879  14 365 700 

  

S U M M A  T I L L G Å N G A R   65 976 239  151 374 582
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B A L A N S R Ä K N I N G 
  Not  2020-12-31  2019-12-31

E G E T  K A P I T A L  O C H  S K U L D E R

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Medlemsinsatser  268 645 000  268 645 000

Summa bundet eget kapital  268 645 000  268 645 000 
  

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst eller förlust  -160 954 611  -160 618 586

Årets resultat  -77 736 881  -336 025

Summa fritt eget kapital  -238 691 492  -160 954 611
   

Summa eget kapital  29 953 508  107 690 389 

  

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 14 26 456 000  31 535 000 
   

Summa långfristiga skulder  26 456 000  31 535 000 

  

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  5 000 000 5 000 000

Leverantörsskulder  1 790 713  529 778

Övriga skulder  134 369  908 191

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 641 649  5 711 224
   

Summa kortfristiga skulder  9 566 731  12 149 193 

  

S U M M A  E G E T  K A P I T A L  O C H  S K U L D E R   65 976 239  151 374 582

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper   

Allmänna upplysningar  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
  Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.  
 
Intäktsredovisning     
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 Solivind El Ekonomisk förenings intäkter består i huvudsak av försäljning av producerad el från vind-
kraftverk.
 Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Leasingavtal     
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till 
leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en 
fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella 
leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den 
finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.
 Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leaseta-
garen klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redo-
visas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. 
Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

   
Låneutgifter     
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period 
de uppstår.
 
Säkringsredovisning     
Föreningen tillämpar säkringsredovisning för sina elcertifikat i syfte att minska fluktuationer i resultatet. 
Elcertifikat som tilldelas från Energimyndigheten (tidigare Svenska Kraftnät) prissäkras löpande enligt 
en säkringspolicy, 80 procent av elcertifikaten värderas till säkrat pris och 20 procent värderas på balans-
dagen till spotpris. Posten ingår i föreningensnettoomsättning och bokas i samma månad som produk-
tionen sker. Solivind El Ekonomisk förenings riskfilosofi bygger på säkerhet före risktagande men med 
beaktande av handelsmöjligheter i marknaderna. Därmed påverkas föreningens verksamhet på både kort 
och lång sikt av hur terminsmarknaden för el och elcertifikat utvecklas. På balansdagen har föreningen i 
balansen elcertifikat, genom Utellus AB, org.nr 556667-4916, till ett värde av 629 623 kr. Elcertifikaten 
är en finansiell tillgång och tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras. Elcertifi-
katen i föreningen tas bort från balansen genom överföring av elcertifikat och erhållande av betalning. 
Föreningen innehar derivatkontrakt i form av ränteswappar.   
 
Ränterisk     
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade 
marknadsräntor. Föreningen är huvudsakligen exponerad för ränterisk genom dess lånefinansiering. 
Lånen löper med rörlig ränta, vilket innebär att föreningens framtida finansiella kostnader påverkas vid 
ändrade marknadsräntor. Utestående lån är säkrade till 100 procent med ränteswappar. Föreningens 
samtliga ränteswappar som innebär att rörlig ränta swappas till fast ränta är identifierade som kassaflödes-
säkringar, innebärande säkring av föreningens kassaflöde hänförligt till lån som löper med rörlig ränta.
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Finansiella instrument     
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balans-
räkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Vid det för-
sta redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde.
 Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller skuld är det 
finansiella instrumentets förväntade kassaflöden diskonterade med den effektivränta som beräknades 
vid anskaffningstillfället. Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstill-
gångar enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljning-
en på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp. Långfristiga skulder värderas 
efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
 Föreningen innehar ränteswappar för att säkra kassaflöden hänförligt till lån som löper med rörlig 
ränta. Vid kassaflödessäkring redovisas erlagd respektive erhållen ränta på säkringsinstrumentet i 
samma period som räntan på säkrade posten redovisas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar       
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finan-
siella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och 
prövas individuellt.
 För finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas ned-
skrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av föreningens bästa 
uppskattning av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens 
ursprungliga effektivränta. Beträffande tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella 
räntan. För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas 
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde 
med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av föreningens bästa uppskattning av de framtida 
kassaflödena som tillgången förväntas generera.

Likvida medel    
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker.

Materiella anläggningstillgångar     
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
 Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för 
att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången 
eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med posten kommer att tillfalla föreningen och att anskaffningsvärdet för densamma kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande 
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
 Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för 
att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången 
eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med posten kommer att tillfalla föreningen och att anskaffningsvärdet för densamma kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande 
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess 
bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive kom-
ponent av separat över dess nyttjandeperiod.
 Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk och sker linjärt över 
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den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas:

 Markanläggningar 25 år
 Vindkraftverk 25 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att för-
väntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. 
Då föreningen ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. 
Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
     
Borttagande från balansräkningen   
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utran-
gering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en 
materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan 
vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade 
värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggnings-
tillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig 
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar  
Vid varje balansdag analyserar föreningen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar 
och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet 
av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild 
tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjande-
värdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som föreningen beräknar kunna 
erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen.
 Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än 
det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) 
ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning kostnadsförs omedelbart i resultaträkningen.
 Vid varje balansdag gör föreningen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är 
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar 
tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring 
av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning 
gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning 
redovisas direkt i resultaträkningen.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning – Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäkts- 
korrigeringar.

Resultat efter finansiella poster – Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före boksluts-
dispositioner och skatter.

Rörelsemarginal (%) – Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Avkastning på eget kapital (%) – Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital  
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Balansomslutning – Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%) – Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.
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Not 4 Nettoomsättning     2020  2019

Producerad el    8 788 059 22 141 566

Elcertifikat    4 720 457 7 590 149

Andelsel    13 389 780 14 069 618

Summa    26 898 296 43 801 333

Not 5 Direkta elproduktionskostnader     2020  2019

Nätavgifter    3 160 257 3 306 732

Service och underhåll    5 328 055 4 634 997

Arvode balansansvar    683 439 564 536

Återköp av andelsel    9 712 286 17 937 716

Summa    18 884 037 26 443 981

Not 6 Leasingavtal
Föreningen är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende arrende av mark. Summan av 
årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 545 183 SEK (814 
311 SEK). Framtida leasingavgifter avseende arrende är rörliga och baseras på budgeterad omsättning 
och skall erläggas enligt följande:
    2020  2019

Förfaller inom 1 år från balansdagen     -773 030 -733 030

Förfaller 2-5 år från balansdagen    -3 092 120 -3 092 120

Förfaller senare än 5 år från balansdagen    -5 910 705 -9 733 103

Summa    -9 775 855 -13 558 253 

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är baserade på ett antal faktorer, som under rådande omständighe-
ter anses vara rimliga. Resultatet av dess används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar 
och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet

Nedskrivningsprövning
Fastställande om en anläggningstillgång skall skrivas ned eller ej kräver bedömning av återvinnings-
värdet. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens nyttjandevärde eller verkliga värde med avdrag 
för försäljningskostnader. Beräkning av nyttjandevärdet kräver bedömningar av framtida kassaflöden 
och diskonteringsränta. Sådana bedömningar innefattar av naturliga skäl alltid en viss osäkerhet.

Under året har Solivind El Ekonomisk Förening sett över värderingen av föreningens vindkraftverk 
sett till marknadens förändrade prisnivåer. Bedömningen av nedskrivningen baserades på en mindre 
benchmarkinganalys av andra Vindkrafts föreningar samt en kassaflödesvärdering. Solivind El Ekono-
misk Förening kommer kontinuerligt att utvärdera huruvida ytterligare nedskrivningar bör göras 
utifrån elpriset och elcertifikatsprisets utveckling.

Solivind El Ekonomisk Förening, Org.nr 769611-9515

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter    2020  2019

Räntekostnader    1 441 727 2 222 658

Övriga finansiella kostnader    50 091 49 954

Summa    1 491 818 2 272 612

Not 10 Markanläggningar    2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden    10 097 793 11 393 683

Försäljningar/utrangeringar    0 -1 295 890

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   10 097 793 10 097 793

Ingående avskrivningar    -3 260 459 -3 582 787

Årets avskrivningar    -298 189 -413 209

Återförda avskrivningar    0 735 537

Utgående ackumulerade avskrivningar   -3 558 648 -3 260 459

Ingående nedskrivningar    -1 948 365 -1 948 365

Utgående ackumulerade nedskrivningar   -1 948 365 -1 948 365

Utgående redovisat värde    4 590 780 4 888 969

Not 8 Personalkostnader     

 Föreningen har under året inte haft några anställda och några löner eller andra ersättningar har ej betalats.

Not 7 Arvode och kostnadsersättning    2020  2019

BDO, Revisionsuppdrag    69 996 50 996

Summa    69 996 50 996

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 2 Allmänna upplysningar

 Solivind El Ekonomisk förening med organisationsnummer 769611-9515 är en förening registrerad i 
Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Lilla Nygatan 1, Stockholm. Solivind El 
Ekonomisk förening bildades 2006 med syfte att äga vindkraftverk och tillhandahålla vindel till ett lågt 
och stabilt elpris till föreningens medlemmar.
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Not 12 Andra långfristiga fordringar    2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden    65 000 65 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   65 000 65 000

Utgående redovisat värde    65 000 65 000

Not 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2020-12-31 2019-12-31

Producerad el    819 403 2 270 295 

Försäljning andelsel    1 506 463 1 586 822 

Service och underhåll    781 172 370 252

Försäkring    359 493 0

Elcertifikat    629 623 2 319 277 

Bankkostnader    48 449 98 540 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 144 603 6 645 186

Not 14 Skulder till kreditinstitut    2020-12-31 2019-12-31

Förfaller inom 1 år från balansdagen    5 000 000 5 000 000

Förfaller 2-5 år från balansdagen    26 456 000 31 535 000

Summa skulder till kreditinstitut   31 456 000 36 535 000 

Not 15 Ställda säkerheter    2020-12-31 2019-12-31

Vindkraftverk för lån, checkräkningskredit och garantier   65 976 239 151 374 582

Andra ställda säkerheter    3 532 779 0

Summa    69 509 018 151 374 582

Solivind El Ekonomisk Förening, Org.nr 769611-9515

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut   

Styrelsen för Solivind har tagit beslut att byta förvaltande part av föreningen för att stärka föreningens 
ekonomi och stabilisera vägen framåt. Avtal har tecknats med Telge energi och bytet av förvaltande part 
träder i kraft 1 maj 2021.

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och Covid-19 följer Solivind El Ekonomisk förening hän-
delseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verk-
samhet. Solivind El Ekonomisk förening följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC 
(Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Då Solivind el ekonomisk förening 
inte har några anställda har Styrelsen inte märkt av någon betydande påverkan på verksamheten.

Not 11 Vindkraftverk    2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden    326 814 620 368 715 052

Försäljning/utrangeringar    0 -41 900 432

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   326 814 620 326 814 620

Ingående avskrivningar    -99 384 510 -115 013 096

Återförda avskrivningar    0 26 753 241

Årets avskrivningar    -8 050 333 -11 124 655

Utgående ackumulerade avskrivningar   -107 434 843 -99 384 510

Ingående nedskrivningar    -95 375 197 -95 375 197

Årets nedskrivningar    -71 000 000 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar   -166 375 197 -95 375 197

Utgående redovisat värde    53 004 580 132 054 913
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Solivind El Ekonomisk Förening 
Org.nr. 769611-9515

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Solivind El 
Ekonomisk Förening för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår 
på sidorna 16-27 i dokumentet . 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen framgår på 
sidorna 3 - 15. 
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har 
inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktöre 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 
•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 
•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 
•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Solivind El Ekonomisk Förening för år 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina 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 anvisningar 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. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller 
•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt 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 
föranleda 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 
använder jag 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 tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 
 
Stockholm den                 
 
 
Thomas Näsfeldt 
Auktoriserad revisor 
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