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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Telge Energi Vind Ekonomisk förening, org nr 769621-3250, får härmed avge
årsredovisning för 2021-04-01 - 2022-03-31.

Allmänt om verksamheten
Ägarförhållanden
Telge Energi Vind Ekonomisk förening ägs till 100 % av föreningens 2 356 medlemmar. Föreningen
har sitt säte i Södertälje.
Information om verksamheten
Föreningen startades 2010 av Telge Energi för att äga och förvalta vindkraftverk för elkunder till Telge
Energi som valt att bli sina egna elproducenter. Föreningen har under året inte haft några anställda,
utan har ett samarbetsavtal med Telge Energi AB som hanterar administration och elleverans. Drift
och övervakning av föreningens vindkraftverk sköts av OX2 TCM AB.
Vindkraftverk
- Ett verk (Hedvind) i Hedboberget i Rättviks kommun, Dalarnas län. Övertogs av föreningen 2011.
Turbinleverantör och modell Vestas V90. Beräknad årsproduktion 6,6 GWh.
- Ett verk (Movind) i Mortorp i Kalmars kommun, Kalmar län. Övertogs av föreningen 2012.
Turbinleverantör och modell Fuhrländer FL 2500 V100. Beräknad årsproduktion 5,3 GWh.
Elproduktion
Den totala elproduktionen under året var 7,88 GWh. Produktion blev 66 procent av ett normalår,
beroende på att Movind stått still under stora delar av året.
Omsättning
Omsättningen har ökat med 4 084 tkr jämfört med föregående år vilket till största delen beror på
betydligt högre elpriser framförallt under senare delen av verksamhetsåret.
Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar är 7 608 tkr högre än föregående år. De tre största
avvikelserna är högre kostnader för medlemsel, då föreningen tvingats köpa in betydande volymer för
att täcka den uteblivna produktionen från Movind, en ökning i avsättningen för mervärdesskatt (se
vidare avsnittet om Uttagsskatt för kooperativa vindkraftsföreningar) samt ökade kostnader för
reparationer, service och underhåll.
Medlemmar
Medlemmarnas aktiva vindandelar motsvarar ett uttag av medlemsel på 8,9 GWh under
verksamhetsåret vilket är 75 % av normalproduktion från båda vindkraftverken. Under
verksamhetsåret återköpte föreningen 956 andelar och sålde 6 602 andelar. Den 31 mars 2022 hade
föreningen 2 356 medlemmar som tillsammans äger 98 647 andelar vilket innebär att föreningen har
ca 1 400 andelar i lager till försäljning. Föreningen säljer inte andelar så länge som Movind inte
producerar normalt.
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2021/2022
8 532
-5 494
79,2

2020/2021
4 449
-1 147
88,4

2019/2020
5 921
-27 149
88,3

Belopp i Tkr
2018/2019
10 108
324
93,3

Årets negativa resultat beror mestadels på att Movind har stått still och inte producerat under större
delen av året 2021. En annan faktor är att vi under perioden november - mars fått kraftigt ökade
profilkostnader som per definition är skillnader i elpris över dygnets 24 timmar där skillnader i timpriser
mellan dag och natt har kraftigt ökat. Konsekvensen blir ökade kostnad för föreningen genom att
medeltimpriset på produktionen är lägre än medelpriset på medlemmarnas förbrukning som är mycket
högre p g a att elpriset är generellt högre dagtid då medlemmarna har största delen av sin förbrukning
Problemen med Movind har medfört stora extrakostnader och föreningen tvingades därför att höja
medlemspriset tillfälligt under kommande verksamhetsperiod för att återställa kassan. Movind har
fungerat bättre under våren 2022 och det finns därmed goda möjlighet att föreningen går mot ett bra
resultat kommande verksamhetsperiod om vi slipper nya problem med Movind då elpriserna i
elområde 4 där vi har Movind är fortsatt höga.

Medlemsinformation
Insatsbeloppet som ska återbetalas nästa räkenskapsår enligt bestämmelserna i 4 kap 1 och 3 §§
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar uppgår till 186 kr. Det avser återbetalning av
medlemsinsatser till medlemmar som har avgått innan räkenskapsårets slut men där återbetalning
ännu inte har hunnit ske vid bokslutstillfället.
Förändringar i medlemsantalet
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början
Antalet tillkommande medlemmar
Antalet avgående medlemmar
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut

2021/2022
2 494
99
-237
2 356

2020/2021
2 307
197
-10
2 494

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Årsstämma 2021
Den årliga föreningsstämman ägde rum både i digital form via Microsoft Teams och fysiskt i Södertälje
tisdagen den 30 september. 39 personer var närvarande varav 22 deltog via Teams och 17 var på
plats i Södertälje. Totalt blev det 34 röstberättigande.
Stefan Sundelius öppnade med ett anförande om föreningens verksamhet samt planerna på en
solelpark i Södertälje kommun. Johan Öhnell informerade arbetet i nätverket
Solovindandelsföreningarna och status vad gäller skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion.
Tre ledamöter omvaldes på två år: Johan Öhnell ordförande, Karin Stenmar och Daniel Eriksson. Anna
Blom omvaldes som suppleant på 1 år.
Övriga sittande ledamöter till kommande årsstämma är Martin Hedberg, Maria Richtnér, Johannes
Boson och Hans Sollenberg.
Till revisor för föreningen omvaldes Bo Lindh och som revisorssuppleant Maria Carlstedt, båda från
revisionsfirman Carlstedt & Lindh AB.
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Service och underhåll
Transformatorhaveri x 2: Rapport om Movind i punktform
* Movind fick ett haveri med att huvudtransformatorn i turbinen sprack i december 2020.
* Vår servicepartner Re:Inventum och vår tekniska förvaltare gjorde tidigt bedömning att den inte
kunde repareras på plats i turbinen.
* Ett alternativ var att ta ner den och göra ett försök att laga den på en verkstad med risk att den inte
skulle gå att laga och en kostnad på ca 300 000-700 000 kr för att med kran lyfta ner transformatorn
som väger fyra ton, felsöka, reparera och lyfta tillbaka den gamla transformatorn.
* Därför tog styrelsen beslut att beställa en ny transformator i februari med en upphandling. Kostnaden
för en ny inklusive installation var ca 1 miljon kronor. Det fanns ingen ersättningstransformator på
lager så det blev fyra månaders leveranstid mycket beroende på covid-19.
* Vi fick in två offerter varav den ena från vårt servicebolag Re:inventum AB som vi valde som
leverantör och installatör av den nya transformatorn.
* När Re:Inventum installerade den nya transformatorn i slutet av juni 2021 så exploderade den
efter några timmars drift.
* Därmed blev det ett reklamationsärende som ännu inte är avgjord då ansvarsfrågan och
anledningen till explosionen inte med säkerhet kunnat fastställas. Ärendet pågår fortfarande med vår
egen jurist och med Re:inventums jurist och försäkringsbolag.
* När vi insåg att reklamationsärendet skulle dra ut på tiden så beslutade styrelsen att skicka iväg den
gamla transformatorn för att se om den gick att reparera så att vi skulle kunna använda den gamla
under tiden som reklamationsärendet pågick. Det visade sig då att den gick att laga till en rimlig
kostnad och att den sannolikt skulle kunna fungera men utan några garantier från reparatören.
* Styrelsen beslutade att beställa reparation och installation av den gamla transformatorn vilket
gjordes i början av november. Movind startade och började producera.
* Därefter har det varit många driftstopp p g a att andra komponenter har gått sönder med flera
veckors leveranstider på reservdelar sannolikt till följd av explosionen av den nya transformatorn.
* Med halverad produktion större delen av 2021 höga elpriser i slutet av 2021 tvingas styrelsen att
tillfälligt höja medlemspriset under vår, sommar och höst 2022. Under tiden hoppas vi kunna lösa
problemen med Movind och att reklamationsfrågan blir avgjord.
Övrigt
Solovindandelsföreningarna
Nätverket har fyra medlemmar förutom Telge Energi vind. Dala Vindkraft ekonomisk förening,
Kalmarsunds vind, Solivind och Västanvind. Det finns ett stort intresse av att utbyta erfarenheter
mellan föreningarna då samtliga är mycket öppna och transparenta med sin verksamhet. Nätverket
och utbyte av medlemmarnas tankar och idéer kan förhoppningsvis lösa en del av föreningarnas
gemensamma problem. Högst på agendan är utbyte och diskussioner hur föreningarna skall hantera
den nya elmarknaden med stora prisskillnader mellan våra elområden och ökade profilkostnader med
stora skillnader i timpris mellan dygnets 24 timmar
Beslut om justerade medlemspriser
Styrelsen tog under vintern 2021beslut om att höja medlemspriset med 3 öre/kWh till 29 öre fr o m 1
augusti 2021. De ökade intäkterna skall användas till en reparationsfond med en årlig avsättning på
300 kkr per år upp till 2 Mkr.
Det långa driftstoppet för Movind har fått stor inverkan på föreningens ekonomi. För att få balans i
ekonomin under 2022 tvingas styrelsen att ta beslut om att tillfälligt höja medlemspriset fr o m april
2022 - oktober 2022 från 29 öre/kWh till 49 öre/kWh exklusive moms. Prishöjningen ger föreningen
ökade intäkter med ca 800 tkr vilket hjälper till att återställa kassan. Elpriserna under sommaren och
hösten är självklart osäkra, men terminspriserna visar att de kommer vara högre än 49 öre. Det gör att
vi även efter prishöjningen förhoppningsvis kommer ha ett medlemspris som är lägre än
marknadspriset på el.
Solcellspark i Södertälje kommun
Föreningen har nu klart med ett arrendeavtalet i Södertälje kommun. Området är brutto 8,7 hektar,
vilket innebär en solelpark på ca 5,5 MW med en årsproduktion på 5,5 - 6,0 GWh. Solelparker på upp
till 1,5 MW i anslutningseffekt har genom ett undantag i ellagen fördelen att de inte betalar någon rörlig
inmatningsavgift (nätavgift). Det gör att det är fördelaktigt att planera för tre parker. Det kan även vara
bra utifrån att föreningen inte kan bygga hela parken själv direkt och att det finns ett intresse från Telge
Energi och Telgekoncernen att bygga egna solelparker. Nästa steg är att ta fram en förstudie för
området, starta en samrådsprocess med Länsstyrelsen och ta in en skarp offert för elnätsanslutningen
vilket påbörjas under våren 2022.
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Uttagsskatt för kooperativa vindkraftföreningar
Enligt rättspraxis kan ett vindkooperativ uttagsbeskattas om det säljer el till sina medlemmar till ett pris
som understiger marknadsvärdet. Uttagsbeskattning i detta sammanhang innebär att föreningen skulle
få ta upp skillnaden som en skattepliktig intäkt i sin skatteberäkning.
Någon ledning för vad som är ett marknadsvärde i ett enskilt fall kan dock inte hämtas ur tillgänglig
rättspraxis. Föreningens bedömning är att det pris för vind-el som föreningen erhållit utgör ett
marknadsmässigt pris. Skälet för detta är i huvudsak att bedömningen av vad som är marknadspris
rimligtvis måste utgå ifrån prissättningen på den marknad där näringsidkaren i fråga är verksam.
Vindkraftkooperativen som grupp utgör en egen konkurrensutsatt marknad där kooperativen
konkurrerar om att ta in nya medlemmar. Med beaktande av kundernas verkliga kostnader, dvs.
inklusive kapitalkostnaden för att få tillgång till elen, är priset i nivå med vad som tillämpas av andra
aktörer än vindkraftkooperativ. Även i övrigt tillämpar föreningen i allt väsentligt samma grunder för sin
prissättning som övriga vindkraftkooperativ i Sverige. Det finns därmed inte någon grund för
uttagsbeskattning och föreningen har således inte redovisat något belopp för uttagsbeskattning i sin
skatteberäkning.
För närvarande har föreningen ett så pass stort skattemässigt underskott från tidigare år, att ett
eventuellt beslut från Skatteverket om uttagsbeskattning i praktiken inte kommer att innebära någon
faktisk skattekostnad för föreningen. I balansräkningen redovisas dock av försiktighetsskäl en
avsättning om 1 847 082 kr avseende mervärdesskatt som kan komma att utgå på eventuell
uttagsskatt i händelse av en omvärdering av beskattningsunderlaget för föreningens försäljning av el
till medlemmarna under räkenskapsåret och räkenskapsåret före.
Ovanstående hantering redovisas i bilaga till föreningens inkomstdeklaration. Skatteverket har inte haft
några synpunkter på gjorda yrkanden för tidigare räkenskapsår.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Föreningens styrelse tog under våren 2019 ett förslag på en ny verksamhetsplan som beslutades på
föreningsstämman hösten 2019. Kortfattat handlade förslaget om att tillsammans fasa ut fossil energi
och skapa en folkrörelse för andelsägd förnybar el.
Prioriterade aktiviteter 2022-2023:
* Göra en förstudie i området för vårt arrende och samtidig inleda samråd med Länsstyrelsen för att
erhålla ett miljötillstånd att bygga solcellsparker på arrendeområdet.
* Gå i mål med reklamationsprocessen gällande transformatorskada Movind.
* Fortsätta arbetet i nätverket solovindandelsföreningar med gemensam påverkan för bl a andelsägd.
skattereduktion.
* Byta namn till Telge Energi Sol och Vind ekonomisk förening. Görs när första solcellsparken är i drift.

Förändring i eget kapital
Belopp i kr
Vid årets början
Förändring medlemsinsatser
Justering för återköp
Årets resultat
Vid årets slut

Insatskapital
69 116 305
1 743 246

70 859 551

Fritt eget
kapital
-51 496 753
601 378
-5 494 202
-56 389 577
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Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

-50 895 375
-5 494 202
-56 389 577

disponeras för
avsättning till reparationsfond
balanseras i ny räkning
Summa

600 000
-56 989 577
-56 389 577

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-04-012022-03-31

2020-04-012021-03-31

8 532 246
8 532 246

4 448 669
318 588
4 767 257

2
3
4

-7 809 346
-5 461 624
-18 538

-2 939 102
-2 724 793
-18 852

5

-743 362
-1 229
-14 034 099

-248 788
-5 931 535

-5 501 853

-1 164 278

13 391
-5 740
7 651

18 673
-1 384
17 289

Resultat efter finansiella poster

-5 494 202

-1 146 989

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-5 494 202

-1 146 989

-

-

-5 494 202

-1 146 989

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2022-03-31

2021-03-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

6

13 207 850
13 207 850

13 951 212
13 951 212

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

7

561 000
561 000

561 000
561 000

13 768 850

14 512 212

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

269 128
1 466 142
1 735 270

220 199
503 893
724 092

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 758 452
2 758 452

4 699 137
4 699 137

Summa omsättningstillgångar

4 493 722

5 423 229

18 262 572

19 935 441

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2022-03-31

2021-03-31

70 859 551
70 859 551

69 116 305
69 116 305

-50 895 375
-5 494 202
-56 389 577

-50 349 765
-1 146 989
-51 496 754

Summa eget kapital

14 469 974

17 619 551

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

1 847 082
1 847 082

488 407
488 407

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 693 413
73 216
186
178 701
1 945 516

567 616
73 216
321 746
864 905
1 827 483

18 262 572

19 935 441

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.
Under innevarande räkenskapsår har en teknisk korrigering skett i anläggningsregistret. Tidigare hade
gjorda nedskrivningar en sluttidpunkt som låg före sluttidpunkten för moderanläggningen, vilket gjorde
att avskrivningskurvan gav lägre avskrivningar fram till slutåren då avskrivningarna i stället ökade
kraftigt. Detta har nu åtgärdats vilket har givit en högre avskrivning av engångskaraktär under
innevarande räkenskapsår.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Restvärdet har bestämts vara
10 %.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
25

Not 2 Råvaror och förnödenheter
Kostnaden avser köp av medlemsel på elbörsen Nordpool.

Not 3 Övriga externa kostnader
Reparationer
Förändring reserv moms på eventuell uttagsskatt
Elektricitet drift
Administrationsarvode Telge Energi
Arvode och avgifter elhandel
Förvaltningskostnader
Försäkringar
Arrende och markhyror
Främmande tjänster
Fastighetsskatt
Övriga kostnader

2021-04-012022-03-31
2 549 292
1 358 675
618 586
332 417
159 809
121 995
109 776
85 902
81 526
37 673
5 973
5 461 624

2020-04-012021-03-31
1 423 085
-504 741
619 623
332 417
101 264
146 327
145 926
215 761
196 732
39 873
8 526
2 724 793

Not 4 Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Föreningen har dock ett avtal med Telge
Energi om administrativa tjänster där kostnaden för verksamhetsledaren ingår.
Ersättningar till styrelsen har totalt sett utgått med 59 000 kr. Dessa kostnader är redovisade under
Övriga externa kostnader i resultaträkningen. Föreningen har också betalat arbetsgivaravgifter på
styrelsearvoden med 18 538 kr. Dessa kostnader är redovisade under Personalkostnader i
resultaträkningen. Styrelsen har haft fem styrelsemöten under räkenskapsåret.
Föreningen har betalat konsultarvode om 15 750 kr till Sollenberg Consulting som ägs av ledamot
Hans Sollenberg i samband med utredning och reklamation av transformatorskadan på Movind.
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Not 5 Av- och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar
2021-04-012022-03-31

2020-04-012021-03-31

743 362
743 362

248 788
248 788

-

-

743 362

248 788

2022-03-31

2021-03-31

78 207 041
78 207 041

78 207 041
78 207 041

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

-25 277 434
-743 362

-25 028 646
-248 788

Vid årets slut

-26 020 796

-25 277 434

Ackumulerade nedskrivningar
-Vid årets början
Vid årets slut

-38 978 395
-38 978 395

-38 978 395
-38 978 395

13 207 850

13 951 212

2022-03-31

2021-03-31

561 000
561 000

531 000
30 000
561 000

2022-03-31

2021-03-31

8 000 000
8 000 000

8 000 000
8 000 000

2022-03-31
Inga

2021-03-31
Inga

Avskrivningar
Inventarier, verktyg och installationer
Nedskrivningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande tillgångar
Redovisat värde vid årets slut
Innehavet avser andelar i Ekobanken.

Not 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets utgång började restriktioner kopplat till den världsomspännande pandemin att
lätta. Verksamheten har inte påverkats och bedöms inte heller framåt påverkas nämnvärt av
pandemin.
Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari 2022. Hur detta kommer att påverka vårt
samhälle och verksamheten är ovisst en tid framöver, det beror på hur situationen utvecklar sig.
I övrigt har inga väsentliga händelser som på ett betydande sätt har påverkat föreningens ekonomi
eller verksamhet i övrigt inträffat efter räkenskapsårets slut.
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