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VD-KOMMENTAR

Ett fortsatt starkt år för
vårt klimatarbete!
I maj år 2017 började jag min anställning som ny VD för Gislaved Energi Koncern AB och kan konstatera att det lång-
siktiga arbetet som Gislaved Energi gör med att förbättra miljön ger resultat. Att året inneburit positiva satsningar för 
klimatet i Gislaveds kommun råder det inte något tvivel om. 

Under hösten sammankopplade vi de båda fjärrvärmenäten mellan Gislaved och Anderstorp och det i sig är historiskt 
att vi knyter ihop en dryg mil fjärrvärmenät mellan dessa orter. Nu är orterna gemensamt anslutna till ett nybyggt fjärr-
värmenät och får miljövänlig fjärrvärme via våra produktionsanläggningar som finns anslutna i det gemensamma nätet. 
Totalt satsas ca 95 mnkr i den största fjärrvärmeutbyggnaden någonsin i kommunen. Tack vare bidrag från Naturvårds-
verkets satsning Klimatklivet med ca 41 mnkr, har utbyggnaden kunnat ta fart. Ett resultat av denna utbyggnad är att 
under år 2018 kommer fler fjärrvärmekunder att inkopplas längs ledningssträckningen då utbyggnaden fortsätter. 

Under året var ett av våra fokusområden utbyggnaden av fjärrvärmen tillsammans med att fortsätta färdigställandet 
av den nya skogsflispannan, 7 MW i Mossarp. Här tar vi tillvara på de lokala skogsbränslena som utvinns och levereras 
av lokala entreprenörer. Skogens guld bidrar till kretsloppstänkandet med ledord som hållbarhet och hänsynstagande till 
vår miljö. Ett exempel på intresset för vårt arbete för miljön är att vi under året hade ett studiebesök av lärare som kom 
från sju länder i Europa. Vi informerade om vår verksamhet, vårt miljöarbete och visade den pågående byggnationen 
av den nya skogsflispannan i Mossarp.

Under året har också reinvesteringar utförts i elnätet genom utbyte 
av en kilometer jordkabel, utbyte av ställverk i två nätstationer samt 
utbyte av kabelskåp. Ca tio procent av våra elmätare har utbytts till 
mätare med smarta funktioner och arbetet fortgår även under 
kommande år.

Det är glädjande att vi genomför den största ekonomiska satsningen
på miljön i koncernens historia samtidigt som vi uppvisar ett bra
ekonomisk resultat för år 2017. Det visar att arbetet för ett bättre 
klimat är rätt väg att gå och att vi alla bidrar till detta i våra dagliga 
beslut hemma och på arbetet. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare som inom företags-
koncernen bidragit till att vi kan redovisa ett bra ekonomiskt 
koncernresultat och ett starkt bidrag till klimatfrämjande åtgärder 
genom vår utbyggnad av fjärrvärmen. 

Ett tack riktas också till styrelsen för ett gott samarbete och 
engagemang under år 2017, med visioner och idéer för inför 
framtiden. Det är också med tillförsikt vi under året också fått 
beslut om att 10 mnkr tillförs koncernen under år 2018 och vilken 
gäller satsningen på bredbandsutbyggnad i kommunen.

Våra ledord är närmare, enklare, snabbare och i vårt dagliga
arbete vill vi ge våra kunder den bästa servicen i alla våra 
åtaganden! 

Hans Brunström
VD och koncernchef
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Under år 2017 har vi byggt ihop fjärrvärmenäten mellan 
Gislaved och Anderstorp. Hjärtat i nätet är panncentralen 
i Mossarp, vilken nu kan försörja både Gislaved och 
Anderstorp med miljövänlig värme.

För att uppmärksamma detta hade vi en invigning i 
Anderstorp torsdagen den 19 oktober (under kommunens
hållbarhetsvecka). Vi satte upp ett tält, dukade fram 
eftermiddagsfika och arrangemanget var vid Anderstorps 
Mekaniska Verkstad. Inbjudna var bl.a. leverantörer, 
kunder och intresserade privatpersoner.

Vid invigningen hölls också tal och vi ser från vänster i bild, 
Carina Johansson, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, 
Marie Johansson, ordförande i Gislaveds Kommunhus AB, 
Niclas Palmgren, kommunfullmäktiges ordförande och 
vid mikrofonen Hans Brunström, VD för Gislaved Energi 
och som berättade om projektet. 

Gislaved Energi:s styrelseordförande Bengt-Anders 
Johansson talade också om den miljösatsning som 
projektet innebär genom nyinvesteringar i en ny 
skogsflispanna och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Niclas Palmgren, kommunfullmäktiges ordförande, 
invigde sedan det sammankopplade fjärrvärmenätet 
mellan Gislaved och Anderstorp genom att
klippa bandet.

Sedan bjöd vi på fika till inbjudna och tävlingar fanns 
också på programmet. Personal från Gislaved Energi 
svarade på frågor om energi i allmänhet och fjärr-
värme i synnerhet.

Invigningsceremoni
den 19 oktober 2017

FJÄRRVÄRMENÄTEN MELLAN GISLAVED OCH ANDERSTORP KOPPLADES IHOP

Från vänster Carina Johansson, 
2:e vice ordförande i kommun-
styrelsen, Marie Johansson, ord-
förande i Gislaveds Kommunhus AB, 
Niclas Palmgren, kommunfullmäktiges 
ordförande och Hans Brunström, 
VD för Gislaved Energi.

Niclas Palmgren, kommunfullmäktiges ordförande, klipper bandet.Styrelseordförande Bengt-Anders Johansson berättar
bl.a. om den stora miljösatsningen.
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Intervju med Gunnel Hellqvist och Thomas Hiljemark
Anderstorps Mekaniska Verkstad (AMV) är ett familjeägt bolag 
som grundades av Rudolf Andersson år 1937. Idag drivs före-
taget av hans barnbarn Gunnel Hellqvist och Jan Andersson, 
med en anställd VD Thomas Hiljemark.

AMV arbetar med metallbearbetning i form av bandbockning 
och plåtbearbetning. Med sin maskinpark och personal-
kompetens kan de erbjuda en flexibel produktion där de kan 
ta både stora och små ordrar samt även provtillverkningar. 
Deras senaste investering är en stans-lasermaskin som kan 
utföra fler moment med mycket exakt precision. Genom ökad 
automatisering framtidssäkrar AMV sin produktion. AMV 
ligger på industrigatan i Anderstorp, där de övertog lokalerna 
från Bergo Flooring AB år 2007. 

AMV:s klimatengagemang
AMV har alltid sett klimatfrågan som mycket viktig, och de är 
både kvalitets- och miljöcertifierade trots att det inte är något 
som deras kunder kräver.

De har gjort flera energiutredningar för att förbättra miljön i 
lokalerna, vilka uppvärms med olja. Det har varit svårt att 
hitta ett alternativ till oljan och när Gunnel fick höra talas 
om att det skulle dras fjärrvärme till Anderstorp så blev hon 
intresserad. Hon hade också läst om att Gislaved Energi AB 
hade fått bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet 
för utbyggnaden till Anderstorp. Hon trodde dock inte att de 
som företag skulle kunna få bidrag till en konvertering från 
olja till fjärrvärme.

Att våga ta klivet
Vissa investeringar är svåra att göra, allra helst sådana som 
har en längre avskrivningstid och inte kan ses som direkt 
ekonomiskt lönsamma. När energiingenjören från Gislaved 
Energi kontaktade Gunnel och informerade om att de faktiskt 
har möjlighet att få bidrag, och att han kunde hjälpa dem 
med ansökan så blev det mycket intressant. AMV var en av 
de första i Anderstorp att söka bidrag, och efter några upp-
följande frågor från Naturvårdverket så fick de under hösten 
år 2017 positivt besked. Då tvekade inte AMV utan tecknade 
avtal med Gislaved Energi för inkoppling av fjärrvärme.

Anderstorps Mekaniska
Verkstad

FJÄRRVÄRMENÄTEN MELLAN GISLAVED OCH ANDERSTORP KOPPLADES IHOP ANDERSTORPS MEKANISKA VERKSTAD

Klimat och miljönytta
Under våren år 2018 kommer fjärrvärmen att kopplas in i
fastigheten. Detta minskar koldioxidutsläppen med drygt 
51 ton per år. Dessutom blir både arbetsmiljön på AMV 
och miljön i Anderstorp bättre, med minskade stoftutsläpp, 
luktproblem etc. 

Gunnel Hellqvist och Thomas Hiljemark.
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Gislaved Energi AB

GISLAVED ENERGI AB Org nr 556247-6514.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande
årsredovisning.
Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

Gislaved Energi AB är ett helägt dotterbolag till Gislaved 
Energi Koncern AB. 

Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar produktion och handel 
med el, produktion och distribution av värme, gatubelysning, 
energitjänster och viss entreprenadverksamhet. 

Bolaget har som mål att vara det naturliga valet för energi-
användare inom Gislaveds kommun.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har bytt namn från Gislaved Energiring AB till Gislaved 
Energi AB. Under året har ny VD anställts, Hans Brunström.

Naturvårdsverket satsning Klimatklivet har inneburit att 
bolaget tidigare beviljats ekonomiskt stöd (om 45% eller totalt 
41 017 500 kr) för utbyggnad av fjärrvärme inom Gislaved och 
Anderstorp. Stödet bidrar till att omställningen till förnybar 
och klimatsmart energi kan påskyndas inom kommunen. 
Under året har fjärrvärmenäten utbyggts och en ihopkoppling 
av näten mellan Gislaved och Anderstorp gjordes under 
hösten. En ny skogsflispanna i Mossarp har börjat att 
byggas och kommer att färdigställas under våren 2018.

Elhandel
Det genomsnittliga rörliga elpriset för år 2017 blev 35,4 öre/
kWh plus skatt och moms inom elområde 3. Det är i samma 
nivå som för 2016. Skillnaden mellan priset i elområde 3 och 
elområde 4 har ökat under året.

Energiskatten höjdes med 3 öre/kWh plus moms från den 
1 juli. Skattehöjningen görs för att finansiera sänkt fastighets-
skatt för vattenkraft samt avveckling av skatten på termisk 
effekt för kärnkraftsproduktion. Ytterligare skattehöjning 
kommer att ske under år 2019.

Av bolagets elkunder har ca 57 % avtal om rörligt pris. Andelen
kunder som har anvisningspris har sjunkit sedan år 2016 från 
8,4 % till 5,9 % av totalt antal kunder.
 
En del av bolagets inköp av el, elcertifikat och ursprungsgaran-
tier kommer från små privata mikroproducenter av solel. Anta-
let mikroproducenter som levererar energi till bolaget uppgick 
till 99 stycken, en ökning med 40 % sedan förra året. 

Gatubelysning
Under år 2017 har bolaget tecknat ett nytt 5-årsavtal gällande 
leverans av ljus till Gislaveds kommun. Avtalet ger bolaget 
möjlighet att tillsammans med Gislaveds kommun utveckla 
verksamheten för mer energieffektiv gatubelysning för en 
trygg och attraktiv utomhusmiljö samt hög trafiksäkerhet.

Under år 2017 har anläggningar i Skeppshult och Gislaved 
förnyats. 

Vidare har bolaget utfört entreprenadtjänster på Trafikverkets
anläggningar inom Gislaveds och Gnosjö kommun samt 
monterat belysning på en spontanidrottsplats åt Gislaveds 
kommuns Fritidsförvaltning. Trafikverkets belysningsanlägg-
ning i Burseryd har separerats från bolagets då de tidigare varit 
sammankopplade. Bolaget har också hjälpt två föreningar 
med energieffektiva belysningslösningar för deras egna 
anläggningar.

Elproduktion
Gyllenfors vattenkraftstation har varit i drift under hela år 
2017. Årets produktion uppgick till 5,5 GWh som är strax 
under ett normalt produktionsår vilket kan jämföras med 
föregående års låga produktion på 4,6 GWh. 
 
Bolaget är delägare (15%) i vindkraftbolaget Klämman Vind 
AB som äger två vindkraftverk, med maxeffekten 3,3 MW 
per verk på höjden Klämman, nordost om Reftele. Dessa har 
varit i drift under hela året. Årets produktion uppgick till 25,7 
GWh i de båda vindkraftverken vilket är 9 % mer än förväntad 
produktion.

I de båda solcellsanläggningarna Lådan och Mossarp produce-
rar bolaget elkraft och årsproduktionen uppgick till 41 MWh.

Värme
Under året har en omfattande utbyggnad av fjärrvärmenätet 
skett och en sammankoppling gjordes under hösten mellan 
fjärrvärmenäten i Gislaved och Anderstorp. Under oktober 
invigdes ihopkopplingen av näten under en ceremoni i 
Anderstorp. I Mossarp har byggnationen av en ny skogs-
flispanna pågått under året och som driftsätts under första 
kvartalet år 2018.

Gislaveds kommun, Gislavedshus samt ytterligare 13 kunder 
har skrivit fjärrvärmeavtal och ytterligare tio kunder har under 
hösten fått besked om att de får stöd från klimatklivet för 
anslutning till fjärrvärme. Dessa nya kunder kopplas in under 
år 2018 och kommer positivt att påverka resultatet för bolaget.

Värmeförsäljningen under 2017 blev 36 GWh.

Produktionsmixen har under 2017 bestått av 98 % förnybart 
bränsle och spillvärme. Rökgaskondenseringen på Mossarp 
har producerat 3,33 GWh värme.

Energitjänster
Bolaget arbetar med olika lösningar för laddning av elfordon. 

Flera projekt har startats och kommer sannolikt leda till att 
det uppförs flera nya laddstationer för elfordon i Gislaveds 
kommun under år 2018. 
 
Bolaget arbetar också med tjänster inom s.k. mikroproduktion 
där solcellslösningar åt bolagets kunder efterfrågas alltmer.

Bolaget erbjuder tjänster för energieffektivisering med produk-
terna Energiöversyn, Energikartläggning och Energikonsult.
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Gislaved Energi AB

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets anläggningar för energiproduktion kan utsättas för 
haverier av olika slag. Exempel på tänkbara orsaker till haverier 
är sabotage, naturkatastrofer, storskaliga bränder etc. Bolagets 
värmedistribution kan också råka ut för haverier med skador 
på egna anläggningar som följd samt om inte avbrotten 
avhjälps i tid även förorsaka avbrottsersättningar till bolagets 
kunder. Exempel på tänkbara orsaker är avgrävda, eller på 
annat sätt skadade fjärrvärmeledningar. Bolaget bedriver ett 
långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna för haverier samt 
att minska skadeeffekterna vid avbrott m.m.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker, 
t.ex. kundkreditrisker, ränterisker, marknadsrisker vid elhandel 
samt finanskriser i omvärlden som kan orsaka bankkonkurser 
etc. Bolaget följer en upprättad finanspolicy samt en riskpolicy 
för elhandelsverksamheten i syfte att begränsa de finansiella 
riskerna.

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 5 405 tkr 
vilket är 1 668 tkr över budgeten på 3 737 tkr. 

Personal
Bolaget har inte haft några anställda medarbetare utan hyrt all 
personal från Gislaved Energi Elnät AB.

Miljö
Flera av bolagets anläggningar för energiproduktion omfattas 
av tillstånds- respektive anmälningsplikt enligt Miljöbalken. 
Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att med god 
marginal klara de i tillstånden angivna gränsvärdena. 

Bolaget är certifierat enligt ISO14001 och har arbetat vidare 
med miljöfrågor under verksamhetsåret. Bolagets strävan att 
minska påverkan på miljön har fortsatt bl.a. genom samverkan 
med Gislaveds kommun för energieffektivisering av gatubelys-
ningen i kommunen. I och med utbyggnaden av fjärrvärmenä-
tet i Gislaved och Anderstorp konverterar kunder från gas och 
oljepannor till fjärrvärme vilket reducerar koldioxidutsläppen i 
kommunen.

Bolaget arbetar även vidare med att inköpt elkraft ska vara 
förnybar samt att optimera bolagets värmeanläggningar
genom att öka andelen biobränsle. Sedan år 2016 har samt-
liga kunder ursprungsmärkt förnybar el utan extra kostnad.

Utblick/framtid
Bolaget arbetar under år 2018 för en fortsatt utveckling av 
energitjänsterna och för fjärrvärmeverksamheten. 

Den nya skogsflispannan i Mossarp driftsätts under första 
kvartalet år 2018 och utbyggnaden av fjärrvärmeledningar
och anslutning av nya kunder fortsätter.

En av bolagets målsättningar är att öka andelen egenproduce-
rad Naturel genom nyinvesteringar i vindkraft, solkraft och på 
längre sikt kraftvärme. 

Bolaget planerar för att fortsätta utveckla nya energitjänster 
som ska leda till en effektivare energianvändning för bolagets 
kunder. 

Det är prisvärt får jag säga! Du kanske har hört om elupproret? 
Vi har ju stora plastindustrier här och de ligger antingen i 
Gislaveds nätområde eller i Anderstorps nätområde. De ligger 
alla ganska nära, men de i Anderstorp får betala mycket mer för
 sitt nät, haha! Så vi brukar säga att vi bor på rätt sida, haha!
Kommentar 261 NKI 2016.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi AB

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2017  2016 2015 2014 2013
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

Nettoomsättning 98 714 91 443 106 004 86 123 95 552
Resultat efter finansiella poster 5 405 1 549 2 065 2 963 2 005
Investeringar materiella anläggningstillgångar 55 119 9 326 8 342 10 066 51 028
Balansomslutning 229 299 208 958 185 160 166 681 160 976
Soliditet i % 34,3 33,5 34,8 35,6 33,1
Avkastning på eget kapital i % 6,9 2,3 3,3 5,0 3,7

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition i kronor
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kr:

Årets resultat 648 955 
Balanserade vinstmedel  9 696 948
 10 345 903

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs  10 345 903
 10 345 903

Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
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RESULTATRÄKNING

  Not  2017  2016
Rörelsens intäkter m.m.  2,3
Nettoomsättning exkl punktskatter  1,4 98 714  91 443
Aktiverat arbete för egen räkning   1 558  1 454
Övriga rörelseintäkter   1 -

Summa intäkter m.m.   100 273 92 897

Rörelsens kostnader  5
Råvaror och andra direkta kostnader   -68 139 -66 640
Övriga externa kostnader  6 -16 364 -14 376
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15  -9 660 -9 413

Summa rörelsens kostnader   -94 165 -90 429

Rörelseresultat   6 108 2 468

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter  16 13 74
Räntekostnader  17 -716 -993

Summa resultat från finansiella investeringar   -703 -919

Resultat efter finansiella poster   5 405  1 549

Bokslutsdispositioner  18 -4 750 -1 450
Skatt på årets resultat  19 -6 -10

 Årets vinst  26 649 89

Gislaved Energi AB

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2017  2016 2015 2014 2013
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

Nettoomsättning 98 714 91 443 106 004 86 123 95 552
Resultat efter finansiella poster 5 405 1 549 2 065 2 963 2 005
Investeringar materiella anläggningstillgångar 55 119 9 326 8 342 10 066 51 028
Balansomslutning 229 299 208 958 185 160 166 681 160 976
Soliditet i % 34,3 33,5 34,8 35,6 33,1
Avkastning på eget kapital i % 6,9 2,3 3,3 5,0 3,7

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition i kronor
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kr:

Årets resultat 648 955 
Balanserade vinstmedel  9 696 948
 10 345 903

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs  10 345 903
 10 345 903

Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Det är viktigt med en lokal leverantör tycker jag. Anstränger jag
mig så kan jag hitta billigare någon annanstans, men jag vill 
gynna det som finns på orten.
Kommentar 284 NKI 2016.
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BALANSRÄKNING

 Not  2017-12-31  2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 8 8 862 9 326
Vattenkraftsanläggningar 15 8 948  9 861
Vindkraftverk 7 11 097  11 714
Solkraftsanläggningar 14 468 498
Fjärrvärmeanläggningar 10 97 613 101 852
Gatubelysningsanläggningar 13 19 647  20 452
Fibernät 11 1 130  855
Inventarier 9 1 807 1 860
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 12 57 058 4 753

  206 630 161 171

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag  15 15
Fordringar hos intresseföretag  180 180
  195 195

Summa anläggningstillgångar   206 825 161 366

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter  873  927
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  122 1 589
Fordringar hos koncernföretag 20 5 731 -
Skattefordran  458  570
Elcertifikat  414 926
Övriga kortfristiga fordringar  45 31 148
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 10 473 10 795

  17 243 45 028

Kassa och bank  22 4 358 1 637

Summa omsättningstillgångar   22 474 47 592

 Summa tillgångar  229 299 208 958

Gislaved Energi AB
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi AB

 Not  2017  2016
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 100
Reservfond  20 20

  120 120
Fritt eget kapital
Balanserad vinst   9 697 9 608
Årets vinst  649 89

  10 346 9 697

 Summa eget kapital 10 466 9 817

Obeskattade reserver 23 87 434 77 034
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut  108 500 -

Summa  långfristiga skulder  108 500 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  11 172  9 947
Skulder till koncernföretag 20 - 68 870
Övriga kortfristiga skulder  3 776 33 096
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 7 951 10 194

Summa kortfristiga skulder  22 899 122 107

 Summa eget kapital och skulder 229 299 208 958

   Aktie-  Reserv-  Övrigt Summa
  kapital  fond  fritt eget eget
      kapital kapital
Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2015-12-31  100  20  9 611 9 731
Fusionsdifferens  -  -  -3 -3
Årets resultat  -  -  89 89

Eget kapital 2016-12-31  100  20  9 697 9 817

Årets resultat  -  -  649 649
Eget kapital 2017-12-31  100  20  10 346 10 466
 



-

12

KASSAFLÖDESANALYS Gislaved Energi AB

 Not  2017  2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat   6 108 2 468
Avskrivningar  9 660 9 413

  15 768 11 881

Erhållen ränta  13 74
Erlagd ränta  -716 -993
Betald inkomstskatt  106 -277

  15 171 10 685

Ökning/minskning varulager  54 390
Ökning/minskning kundfordringar  1 467 453
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  26 206 -32 550
Ökning/minskning leverantörsskulder  1 225 -1 550
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  -100 433 18 312

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -56 310 -4 260

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -55 119 -9 326
Ökning/Minskning av långfristiga fordringar  - 341 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -55 119 -8 985

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån  108 500 -
Erhållet koncernbidrag  5 650 5 500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  114 150 5 500

Årets kassaflöde  2 721 -7 745
Likvida medel vid årets början  1 637 9 382 

Likvida medel vid årets slut  4 358 1 637
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NOTERGislaved Energi AB

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärn-
verksamheten, dvs. produktion, värme, elhandel, gatu-
belysning, anslutningsavgifter 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.

Anslutningsavgifter
Intäktsredovisas i den period anslutningen är färdigställd. 
Avser i första hand fjärrvärmeverksamheten.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät 
genom egen produktion redovisas i den månad som produk-
tion sker. Elcertifikaten värderas till elcertifikatets verkliga värde 
för produktionsmånaden och ingår i posten Nettoomsättning.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing 
(hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell 
bedömning beräknas bli betalt.

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 företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar.

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnads-
förs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är 
direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgång-
en på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företags-
ledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara ut-
gifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och 
montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är 
direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som 
tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaff-
ningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 
anläggningstillgångar.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över till-
gångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet 
vilket utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 
därför inte av.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader 5 %
Vattenkraftsanläggningar 5 %
Solkraftsanläggningar 5 %
Fjärrvärmeanläggningar 3,33 - 10 %
Gatubelysningsanläggningar 3,33 - 5 %
Inventarier 10 - 15 %
Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar
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 till-
gångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att 
identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 
andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningspröv-
ning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. 
En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagene-
rerande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

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

Återföring av nedskrivning
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar återförs 
om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinnings-
värdet 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 anläggnings-
tillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde, se ovan.

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

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdispositioner.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder 
och låneskulder. Dessa redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part genom avtalsmässiga villkor och tas bort när rätten 
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller har 
överförts eller när förpliktelser har reglerats eller på annat
sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 



NOTER

tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som 
ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellan-
skillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp 
av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer 
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det 
belopp som ska återbetalas.

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).

Inkomstskatter/uppskjuten skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till 
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och 
med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas 
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och 
tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt 
som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av 
uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver 19 235 tkr 
(16 947 tkr) samt uppskjuten skattefordran avseende out-
nyttjat underskott på kapitalplaceringsaktier 231 tkr (231 tkr).

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- och utbetalningar.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balans-
räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är 
hänförlig till reserverna.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-
skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster efter avdrag för beräknad skatt 
i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade 
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företags-
ledning 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 årsredovisning.

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

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.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggnings-
tillgångar.
Företaget har betydande värden redovisade i balansräkningen
avseende immateriella och 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 försäljnings-
kostnader. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar 
göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata 
antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 
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Not 3  Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
10 % (10 %) av inköpen och 2 % (2 %) av försäljningen 
andra företag inom koncernen.

Not 4 Nettoomsättningens fördelning på 
verksamhetsgrenar 
 2017 2016
Nettoomsättningen fördelar sig på 
verksamhetsgrenar enligt följande:
Elförsäljning 58 979 56 033
Fjärrvärme 28 317 25 851
Elproduktion 3 598 3 255
Gatubelysning 6 159 5 086
Tjänster 1 661 1 218

Nettoomsättning exkl punktskatter 98 714 91 443
Punktskatter 38 215 25 622

Nettoomsättning 136 929 117 065
 

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar 
och sociala avgifter
Bolaget har inga anställda. 
Inga löner eller ersättningar har utgått.
Ersättning till styrelsen har under året utgått med 88 tkr 
(70 tkr). Sociala kostnader för styrelsearvode 0 tkr (0 tkr).
 
Not 6 Ersättning till revisorerna
 2017 2016
PwC
Revisionsuppdrag 65 60
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget 10 8
Skatterådgivning 10 10
Andra uppdrag 20 12

Summa 105 90

Not 7 Vindkraftverk 
 2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 12 330 -
Årets förändringar
-Genom fusion - 12 330
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 330 12 330
Ingående avskrivningar -616 -
Årets förändringar 
Avskrivningar -617 -616
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 233 -616
Utgående restvärde enligt plan 11 097 11 714 
 

Not 8 Byggnader och mark
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 12 003 12 003

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 003 12 003

Ingående avskrivningar -2 677 -2 213
Årets förändringar 
Avskrivningar -464 -461

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -3 141 -2 677
 
Utgående restvärde enligt plan 8 862 9 326

Redovisat värde för fastigheter 
i Sverige 8 862 9 326
Taxeringsvärden för fastigheter
i Sverige 15 987 15 987

Not 9 Inventarier
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 642 3 176
Årets förändringar
Inköp 322 466

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 964 3 642

Ingående avskrivningar -1 782 -1 466
Årets förändringar
Avskrivningar -375 -316

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 157 -1 782

Utgående restvärde enligt plan 1 807 1 860

Not 10 Fjärrvärmeanläggningar
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 135 457 127 210
Årets förändringar
Under året genomförda 
omfördelningar/inköp 1 729 8 247

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 137 186 135 457

Ingående avskrivningar -30 745 -24 896
Årets förändringar
Årets avskrivningar -5 968 -5 849

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -36 713 -30 745

Ingående nedskrivning -2 860 -2 860

Utgående nedskrivning -2 860 -2 860

Utgående restvärde enligt plan 97 613 101 852
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Not 11 Fibernät
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 088 1 007
Årets förändringar
Inköp 383 81

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 471 1 088

Ingående avskrivningar -233 -148
Årets förändringar
Avskrivningar -108 -85

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -341 -233

Utgående restvärde enligt plan 1 130 855

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående nedlagda kostnader 4 753 5 407
Under året nedlagda kostnader 56 079 6 900
Under året genomförda 
omfördelningar -3 774 -7 554

Utgående nedlagda kostnader 57 058 4 753
Nedlagda kostnader har minskats
med erhållna offentliga bidrag uppgående till 30.948 tkr.

Not 13 Gatubelysningsanläggningar
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 51 349 50 592
Årets förändringar
Under året genomförda 
omfördelningar/inköp 331 757

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 51 680 51 349

Ingående avskrivningar/
nedskrivningar -30 897 -29 785
Årets förändringar
Avskrivningar -1 136 -1 112

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -32 033 -30 897

Utgående restvärde enligt plan 19 647 20 452

Not 14 Solkraftsanläggningar
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 561 132
Årets inköp  - 429

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 561 561

Ingående avskrivningar -63 -53
Årets förändringar
Årets avskrivningar -30 -10

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -93 -63

Utgående restvärde enligt plan 468 498

Not 15 Vattenkraftsanläggningar
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 19 191 19 191
Under året genomförda 
omfördelningar/inköp 49 - 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 19 240 19 191
Ingående avskrivningar -9 330 -8 371
Årets förändringar
Avskrivningar -962 -959
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -10 292 -9 330

Utgående restvärde enligt plan 8 948 9 861

Not 16 Ränteintäkter
 2017 2016
Ränteintäkter 13 74

Summa 13 74 
Varav koncernföretag - -

Not 17 Räntekostnader 
 2017 2016
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter -716 -993
Summa -716 -993
Varav koncernföretag -372 -991

Not 18 Bokslutsdispositioner
 2017 2016
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan -10 400 -6 950
Erhållet koncernbidrag 5 650 5 500 

Summa -4 750 -1 450

Not 19 Skatt på årets resultat
 2017 2016
Aktuell skatt -6 -10

Skatt på årets resultat -6 -10

Redovisat resultat före skatt 655 99

Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats (22 %) -144 -22
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -2 12
Skatt hänförlig till tidigare års
redovisade resultat  140 -

Redovisad skattekostnad -6 -10

Not 20 Skulder/fordringar till koncernföretag
 2017 2016
I posten ingår:
Räntebärande skulder - 76 500
Övriga skulder/fordringar -5 731 -7 630

Summa  -5 731 68 870
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Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2017-12-31 2016-12-31
Upplupna elintäkter 6 038 6 686
Upplupna intäkter drift och 
underhåll gatubelysning 576 438
Upplupna intäkter fjärrvärme  2 964 2 800
Förutbetald kostnad avseende olja 595 471
Övriga poster 300 400

Summa 10 473 10 795

Not 22 Kassa och bank
 2017-12-31 2016-12-31
Koncernkonto 4 358 1 637

Beviljat belopp på koncernkonto uppgår till 7 000 kr 
(7 000 tkr). Bolaget ingår i Gislaveds kommuns koncernkonto.

Koncernkonto utgör i juridisk mening en fordran på Gislaveds 
kommun. De regelverk som styr koncernkontot är av sådan 
karaktär att fordran i redovisningen ses som ett ordinärt 
bankkonto.

Not 23 Obeskattade reserver
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerad skillnad mellan 
bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 87 434 77 034

Summa 87 434 77 034 

Gislaved 2018-02-20

Sören Svensson Berith Ollhage

Lennart Carlsson Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Bengt-Anders Johansson Hans Brunström
Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-03-13

Mats Nilsson 
Auktoriserad revisor

Jag gillar att man har bra personkemi med personalen!
Kommentar 63 NKI 2016.

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2017-12-31 2016-12-31
Upplupna elkostnader 4 767 4 737
Upplupen kostnad elcertifikat 2 034 3 575
Övriga poster 1 150 1 882

Summa 7 951 10 194 

Not 25 Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansdagen.

Not 26 Förslag till disposition av resultatet

 2017 2016
Till årsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 9 697 9 608
Årets vinst 649 89
 10 346 9 697
Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att i ny räkning överförs 10 346 9 697

Not 27 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 28 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.
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Kundtjänst och 
marknad
Det är oss du möter när du besöker eller 
kontaktar Gislaved Energi. 
Vår kundtjänst pratar småländska!

El och teknik
Vårt el-team med montörer ansvarar för att allt 
fungerar i det vanliga elnätet samt i gatubelysningen.
Teknikteamet har hand om underhåll och utvecklingen 
av våra tjänster.
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Det är oss du möter när du besöker eller 
kontaktar Gislaved Energi. 
Vår kundtjänst pratar småländska!

El och teknik
Vårt el-team med montörer ansvarar för att allt 
fungerar i det vanliga elnätet samt i gatubelysningen.
Teknikteamet har hand om underhåll och utvecklingen 
av våra tjänster.
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Fjärrvärme
Med fjärrvärmeverk i Gislaved, Hestra, Broaryd, Burseryd och Reftele ser det 
här teamet till att hela kommunen har det varmt och skönt.
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GISLAVED ENERGI ELNÄT AB Org nr 556223-8765.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande
årsredovisning.
Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

Gislaved Energi Elnät AB, 556223-8765, med säte i Gislaved, 
ägs till 100 % av Gislaved Energi Koncern AB som ägs till 
100 % av Gislaveds Kommunhus AB. 

Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el inom 
delar av Gislaveds kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har bytt namn från Gislaved Energi AB till 
Gislaved Energi Elnät AB. Under året har ny VD
anställts, Hans Brunström.

Elnät
Under året har reinvesteringar i elnätet genomförts genom 
utbyte av ca en kilometer jordkabel, utbyte av ställverk i två 
nätstationer samt utbyte av kabelskåp. Vi ser en positiv 
trend genom flera utökningar till industriföretag samt 
nyanslutningar. 

Elnätet på landsbygden har besiktigats, åtgärder av brister 
kommer att ske under år 2018. Ca 10% av bolagets elmätare 
har byts ut till mätare med smarta funktioner för att möta 
framtida krav och förväntningar. Utbyte av elmätare kommer 
att vara ett årligt återkommande arbete för att säkerställa en 
fortsatt hög driftsäkerhet gällande leverans av mätvärden. 

Omsättningen i elnätet var 153,3 GWh vilket är något lägre 
än föregående år (153,6 GWh). h). 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets anläggningar som t ex nätstationer, ställverk och 
övriga byggnader kan utsättas för haverier av olika slag. 
Exempel på tänkbara orsaker till haverier är sabotage, natur-
katastrofer, storskaliga bränder etc. Bolagets eldistribution kan 
också råka ut för haverier med skador på egna anläggningar 
som följd och om inte avbrotten avhjälps i tid även förorsaka 
avbrottsersättningar. Exempel på tänkbara orsaker är kraftiga 
blixtnedslag i samband med åskväder, avgrävda elkablar, 
nedblåsta stolpar, stormfälld skog etc. Bolaget bedriver ett 
långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna för haverier samt 
att minska skadeeffekterna vid avbrott m.m.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker, 
t.ex. kundkreditrisker, ränterisker samt finanskriser i omvärlden 
som kan orsaka bankkonkurser etc. Bolaget följer en upp-
rättad finanspolicy i syfte att begränsa de finansiella riskerna. 

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 5 539 tkr vilket är 
62 tkr under budgeten på 5 601 tkr. Utdelning till Gislaved 
Energi Koncern AB föreslås ske med 5 000 000 kr.

Personal
Total sjukfrånvaro under 2017 var 2,05 % (föregående år 
2,14 %).   Av den totala sjukfrånvaron utgörs 21,82 % av 
långtidsfrånvaro. Bolaget har 18 anställda medarbetare, 
varav fyra personer är kvinnor.

Miljö
Bolaget är certifierat enligt ISO14001 och har arbetat vidare 
med miljöfrågor under verksamhetsåret. En uppföljande 
revision har genomförts med bra resultat. Bolaget arbetar 
fortlöpande med åtgärder för minskad energianvändning. 

Utblick/framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Bolaget 
kommer att fortsätta genomföra investeringar som stärker 
leveranssäkerheten i elnätet. Bolaget kommer under år 2018 
också att arbeta vidare med kompetensutveckling, en strävan 
mot ständiga förbättringar. En målsättning är att utveckla en 
organisation där medarbetarna uppmuntras till att ta egna 
initiativ och känner ett stort engagemang, där man får och 
vill ta ansvar för verksamheten. 

Gislaved Energi Elnät AB
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2017 2016 2015 2014 2013
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

Nettoomsättning  44 362 44 231 42 729 41 930 42 038
Resultat efter finansiella poster 5 539 6 029 5 351 5 778 2 873
Balansomslutning 78 254  151 056 165 120 152 288 147 792
Investeringar i materiella anl.tillgångar 4 418 5 928 3 188 5 954 6 830
Antal anställda 18 20 19 17 18
Soliditet % 72,1 38,4 35,7 39,4 40,8
Avkastning på eget kapital % 9,8 10,3 9,0 9,6 4,8

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kr:

Årets vinst  14 511
Balanserade vinstmedel  22 028 196
 22 042 707

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägarna utdelas  5 000 000
att i ny räkning överförs  17 042 707
 22 042 707

Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Det är bra bemötande när man kommer ner till kontoret och
de finns på orten.
Kommentar 113 NKI 2016.

Gislaved Energi Elnät AB



-

22

RESULTATRÄKNING Gislaved Energi Elnät AB

 Not  2017  2016
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning  44 362 44 231
Aktiverat arbete för egen räkning  670 989
Övriga rörelseintäkter  432 372

Summa intäkter m.m.  45 464 45 592

Rörelsens kostnader
Kostnader för transitering och inköp av kraft  -13 828 -13 538
Övriga externa kostnader  -6 591 -6 634
Personalkostnader 3 -13 571 -13 595
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar  -6 006 -5 814

Summa rörelsens kostnader  -39 996 -39 581

Rörelseresultat  5 468 6 011

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 4 444 1 044
Räntekostnader 5 -373 -1 026

Summa resultat från finansiella poster  71 18

Resultat efter finansiella poster  5 539 6 029

Bokslutsdispositioner 6 -5 521 -5 976
Skatt på årets resultat 7 -3 -16

 Årets vinst 15 37
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Elnät AB

 Not  2017-12-31  2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror  8  2 179 2 469

Summa immateriella anläggningstillgångar  2 179 2 469

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  9  3 216 3 386
Distributionsanläggningar 10 49 221 50 943
Inventarier, verktyg och installationer 11 1 545 1 965
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 12 1 533 518

Summa materiella anläggningstillgångar  55 515 56 812

Summa anläggningstillgångar  57 694 59 281

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  11 245 9 429
Fordringar hos koncernföretag 13 50 68 960
Skattefordran  321 308
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 977 4 154

Summa kortfristiga fordringar  15 593  82 851

Kassa och bank  14  4 967 8 924

Summa omsättningstillgångar   20 560 91 775

 Summa tillgångar  78 254 151 056

Det har varit ett välskött företag i många år. De har legat i 
framkant med investeringar.
Kommentar 117 NKI 2016.
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BALANSRÄKNING Gislaved Energi Elnät AB

 Not  2017  2016
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr)  500 500
Reservfond  100 100

  600 600

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  22 028 23 473
Årets vinst  15 37

  22 043 23 510

Summa eget kapital  22 643 24 110

Obeskattade reserver 15 43 271 43 400

Avsättningar
Avsättning för pensioner  220 220

Summa avsättningar  220 220

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut  - 76 500

Summa långfristiga skulder  0 76 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  3 297 3 717
Skulder till koncernföretag 13 5 752 -
Övriga kortfristiga skulder  1 748 1 553
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 323 1 556

Summa kortfristiga skulder  12 120 6 826

 Summa eget kapital och skulder 78 254 151 056
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Elnät AB

   Aktie-  Reserv-  Övrigt Summa
  kapital  fond  fritt eget eget
      kapital kapital
Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2015-12-31  500  100  24 936 25 536

Årets resultat  -  -  37 37

Utdelning  -  -  -1 463 -1 463
Eget kapital 2016-12-31  500  100  23 510 24 110

Årets resultat  -  -  15 15

Utdelning  -  -  -1 482 -1 482
Eget kapital 2017-12-31  500  100  22 043 22 643

Jag tycker att de har varit smidiga i våra två flyttanmälningar 
vi gjort och det är också bra att de bidrar och sponsrar idrotten 
i Gislaved.
Kommentar 195 NKI 2016.



KASSAFLÖDESANALYS Gislaved Energi Elnät AB

   2017  2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat   5 468 6 011
Avskrivningar  6 005 5 814

  11 473 11 825

Erhållen ränta  444 1 044
Erlagd ränta  -373 -1 026
Betald inkomstskatt  -16 -7

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  11 528 11 836

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kundfordringar  -1 816 -3 196
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  69 087 17 254
Ökning/minskning leverantörsskulder  -420 19
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  5 714 -633

Kassaflöde från den löpande verksamheten  84 093 25 280

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  - -891
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -4 418 -5 928
Avyttring andelar i koncernföretag  - 50

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 418 -6 769

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld  -76 500 -12 500
Lämnat koncernbidrag  -5 650 -5 500
Utbetald utdelning  -1 482 -1 463

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -83 632 -19 463

Årets kassaflöde  -3 957 -952
Likvida medel vid årets början  8 924 9 876

Likvida medel vid årets slut  4 967 8 924 

-
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NOTERGislaved Energi Elnät AB

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Intäkter
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärn-
verksamheten, dvs produktion, försäljning och distribution av 
el, värme, elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter 
såsom entreprenadavtal och uthyrning.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i bolagets 
intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor
och tjänster redovisas ingen intäkt.

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
Intäktsredovisas i den period den faktureras. Avser i första 
hand elnäts- och fjärrvärmeverksamheten.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 6 % 
(6 %) av inköpen och 19 % (18 %) av försäljningen andra 
företag inom koncernen.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing 
(hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det 
finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 
ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
I bolaget förekommer uteslutande pensionsplaner som 
hanteras som avgiftsbestämda planer. Det finns inga övriga 
väsentliga avtal som innebär ersättningar efter avslutad 
anställning än vad som faller inom ramen för kollektivavtal 
eller gängse praxis för ledande befattningshavare.

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

-
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Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är 
direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgång-
en på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företags-
ledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara 
utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation 
och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter 
som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgång-
ar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i 
anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffnings-
värdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för 
förvärv av anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt 
att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaff-
ningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av 
komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om 
inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som de 
uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av 
linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nytt-
jandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara 
beloppet vilket utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 
därför inte av.

Härvid tillämpas följande procentsatser för avskrivning:
Byggnader 2,5 - 5,0 %
Distributionsanläggningar 3,33 - 5,0 %
Elpannor och elmätare 10 %
Maskiner 15 %
Inventarier, verktyg och installationer 10 - 15 %
Motorfordon 10 - 20 %
Datorer 33 %
Immateriella anläggningstillgångar 10 %

Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar
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. Nedskrivnings-
prövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande 
enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en 
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NOTER Gislaved Energi Elnät AB

kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvin-
ningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

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

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen har förändrats

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder 
och låneskulder. Dessa redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part genom avtalsmässiga villkor och tas bort när rätten 
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller har 
överförts eller när förpliktelser har reglerats eller på annat sätt 
upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som 
ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellan-
skillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 
som ska återbetalas.

Derivatinstrument
Ränteswappar
Per 31 december hade bolaget inga räntekontrakt.

Inkomstskatter/uppskjuten skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nomi-
nella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 
kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatte-
effekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och 
tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt 
som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av 
uppskjuten skatteskuld i bolaget på obeskattade reserver 
9 520 tkr (9 548 tkr).

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en 
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträf-
fad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser 
kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i 
tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till 
nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera 
förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som 
före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tids-
beroende värdet av pengar och de risker som är förknippade 
med framtida betalningar till den del riskerna inte betaktas 
genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida 
betalningarna.

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsätt-
ningen ursprungligen var avsedd för. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av 
avsättningen redovisas i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- och utbetalningar. 

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balans-
räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är 
hänförlig till reserverna.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
årsredovisningslagens indelning.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-
skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster och efter avdrag för beräknad 
skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företags-
ledning 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 årsredovisning.

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

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 
komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-
ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultat-
räkningen 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 bolaget finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter 
från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätsverk-
samheten tar ut av sina kunder ligger klart lägre än vad som 
är tillåtet.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Bolaget har betydande värden redovisade i balansräkningen 
avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar. 
Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovis-
ningsprinciper som beskrivs i bolagets 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 fram-
tida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende 
exempelvis avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skatteford-
ringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida 
perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste 
vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida 
skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i 
balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och 
motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skatte-
satser kommer att vara oförändrade samt att gällande regler 
för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar 
och sociala avgifter
 2017 2016
Medelantalet anställda, med fördelning 
på kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor 4 5
Män 14 15

Totalt 18 20

Löner och ersättningar har uppgått till
styrelse och verkställande direktören 1 111  1 079
Övriga anställda 7 849  7 900

Totala löner och ersättningar 8 960 8 979

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 145 3 012
Pensionskostnader (varav för styrelse 
och verkställande direktören 186 tkr 
(221 tkr)) 1 058 962

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader. 14 163 12 953

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 2017 2016
 Antal på  Varav Antal på Varav
  balansdagen män  balansdagen  män

Styrelseledamöter 5 60 % 5 60 %
Verkställande 
direktör och andra
ledande
befattningshavare 1 100 % 1 100 %
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Not 4 Ränteinttäkter
 2017 2016
Ränteintäkter  444 1 044
Summa 444 1 044
Varav koncernföretag 371 991

Not 5 Räntekostnader
 2017 2016
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter -373  1 026

Summa -373  1 026
Varav koncernföretag: - -
 

Not 6 Bokslutsdispositioner
 2017 2016
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan 129 -476
Lämnat koncernbidrag -5 650 -5 500

Summa -5 521 -5 976

Not 7 Skatt på årets resultat
 2017 2016
Aktuell skatt -3 -16

Skatt på årets resultat -3 -16

Redovisat resultat före skatt 18 53
Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats (22 %) -4 -12
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader -10 -4
Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter 11 -

Redovisad skattekostnad -3 -16

Not 8 Balanserade utgifter för programvaror
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 899 2 008
Årets förändringar
Årets aktiverade utgifter, inköp - 891

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 899 2 899

Ingående avskrivningar -430 -212
Årets förändringar
Avskrivningar -290 -218

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -720 -430

Utgående restvärde enligt plan 2 179 2 469

Not 9 Byggnader och mark
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 835 8 739
Under året genomförda 
omfördelningar/inköp 86 96

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 921 8 835

Ingående avskrivningar -5 449 -5 197
Årets förändringar
Avskrivningar -256 -252

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -5 705 -5 449

Utgående restvärde enligt plan 3 216 3 386
Redovisat värde för fastigheter 
i Sverige 3 216 3 386

Taxeringsvärden för fastigheter 
i Sverige 5 129 5 129

Not 10 Distributionsanläggningar
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden  137 572 132 344
Årets förändringar
Under året genomförda 
omfördelningar/Inköp 3 246 5 228

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 140 818 137 572

Ingående avskrivningar/
nedskrivningar -86 629 -81 868
Årets förändringar
Avskrivningar -4 968 -4 761

Utgående ackumulerade 
avskrivningar/nedskrivningar -91 597 -86 629

Utgående restvärde enligt plan 49 221 50 943

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden  7 967 9 410
Årets förändringar
Inköp 71 206
Försäljningar och utrangeringar - -1 649

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 038 7 967

Ingående avskrivningar -6 002 -7 068
Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar - 1 649
Avskrivningar -491 -583

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 493 -6 002

Utgående restvärde enligt plan 1 545 1 965



Not 15 Obeskattade reserver
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerad skillnad mellan 
bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 43 271 43 400

Summa 43 271 43 400 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2017-12-31 2016-12-31
Upplupna löner 131 129
Upplupna semesterlöner 473 634
Upplupna sociala avgifter 447 473
Övriga poster 272 320

Summa 1 323 1 556

Not 17 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 18 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 19 Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansdagen.

Jag fick bra service och mycket hjälp när jag skulle teckna 
mitt elavtal med dem.
Kommentar 198 NKI 2016.
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Gislaved 2018-02-20

Sören Svensson Berith Ollhage

Lennart Carlsson Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Bengt-Anders Johansson Hans Brunström
Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-03-13.

Mats Nilsson 
Auktoriserad revisor

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar
 2017-12-31 2016-12-31
Ingående nedlagda kostnader 518 120
Under året nedlagda kostnader 3 768 6 125
Under året genomförda
omfördelningar -2 753 -5 727

Utgående nedlagda kostnader 1 533 518

Not 13 Fordringar/skulder hos koncernföretag
 2017-12-31 2016-12-31
I posten ingår:
Räntebärande fordringar - 76 500
Saldo avräkningskonto -5 752 -7 540

Summa -5 752 68 960

Not 14 Kassa och bank
 2017-12-31 2016-12-31
Kassa 14 26
Koncernkonto 4 953 8 898
 4 967 8 924

Beviljat belopp på koncernkonto uppgår till 8 000 tkr (8 000 tkr). 
Bolaget ingår i Gislaveds kommuns koncernkonto.
Koncernkonto utgör i juridisk mening en fordran på Gislaveds 
kommun. De regelverk som styr koncernkontot är av sådan 
karaktär att fordran i redovisningen ses som ett ordinärt
bankkonto.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi Koncern AB

GISLAVED ENERGI KONCERN AB  Org nr 559079-2932.
Styrelsen avger följande årsredovisning.
Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

Gislaved Energi Koncern AB, 559079-2932, med säte i 
Gislaved, ägs till 100 % av Gislaveds Kommunhus AB, 
559084-6191. Koncernen omfattar helägda dotterbolagen 
Gislaved Energi Elnät AB samt Gislaved Energi AB. 

Information om verksamheten
Gislaved Energi Koncern AB äger aktierna i två dotterbolag.
Verksamheten i dotterbolaget Gislaved Energi Elnät AB 
omfattar distribution av el inom delar av Gislaveds kommun. 
I dotterbolaget Gislaved Energi AB bedrivs produktion och 
handel med el och värme samt gatubelysning i hela Gislaveds 
kommun. Bolaget erbjuder även energitjänster, entreprenader 
och serviceavtal. Gislaved Energi AB äger 15 % av aktierna i 
Klämman Vind AB. Bolaget har inte några anställda.  

Väsentliga händelser under året
Under året har ny VD anställts, Hans Brunström.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Dotterbolagens anläggningar som t.ex. nätstationer, ställverk 
och övriga byggnader samt anläggningar för energiproduktion 
kan utsättas för haverier av olika slag. Exempel på tänkbara 
orsaker till haverier är sabotage, naturkatastrofer, storskaliga 
bränder etc. Dotterbolagens eldistribution samt värme-
distribution kan också råka ut för haverier med skador på 
egna anläggningar som följd och om inte avbrotten avhjälps i 
tid även förorsaka avbrottsersättningar. Exempel på tänkbara 
orsaker är kraftiga blixtnedslag i samband med åskväder, 
avgrävda elkablar, nedblåsta stolpar, stormfälld skog, skadade 
fjärrvärmeledningar etc. Koncernen bedriver ett långsiktigt 
arbete i syfte att minska riskerna för haverier samt att minska 
skadeeffekterna vid avbrott m.m.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker, 
t.ex. kundkreditrisker, ränterisker, marknadsrisker vid elhandel 
samt finanskriser i omvärlden som kan orsaka bankkonkurser 
etc. Koncernen följer en upprättad finanspolicy i syfte att 
begränsa de finansiella riskerna samt en upprättad riskpolicy 
för elhandelsverksamheten i syfte att begränsa marknads-
riskerna.

Personal
Bolaget har inga anställda.

Miljö
Dotterbolagen är certifierade enligt ISO14001 och har arbetat 
vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret. En uppföljande 
revision har genomförts med bra resultat. Bolagen arbetar 
fortlöpande med åtgärder för minskad energianvändning. 

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 
i kr:

Balanserade vinstmedel  500 000 
Årets vinst  4 964 057
 5 464 057

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så
att till aktieägarna utdelas  2 162 770
att i ny räkning överförs  3 301 287
 5 464 057

 Not  2017-01-01 2016-10-07
  -2017-12-13 -2016-12-13
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  -30 -

Summa rörelsens kostnader  -30 0

Rörelseresultat  -30 0

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 4 5 000 1 482
Räntekostnader och liknande resultatposter  -6 -

Summa resultat från finansiella poster  4 994 1 482

Resultat efter finansiella poster  4 964 1 482

 Årets vinst 4 964 1 482

RESULTATRÄKNING
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 Not  2017-12-31  2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 550 550

Summa anläggningstillgångar   550 550

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar  6 -
Fordringar hos koncernföretag  4 950 1 432

  4 956 1 432

Kassa och bank   58 100

Summa omsättningstillgångar   5 014 1 532

                                                            Summa tillgångar   5 564 2 082

 Not  2017  2016
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 6 100 100

  100 100
Fritt eget kapital  7
Balanserad vinst eller förlust  500 500
Årets vinst  4 964 1 482

  5 464 1 982

 Summa eget kapital 5 564 2 082

 Summa eget kapital och skulder 5 564 2 082

  Aktie- Reserv- Övrigt Summa
 kapital fond fritt eget eget
   kapital kapital
Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2016-12-31 100 0 1 982 2 082

Erhållet aktieägartillskott - - - -
Årets resultat - - 4 964 4 964

Utdelning - - -1 482 -1 482
Nyemission - - - -

Eget kapital 2017-12-31 100 0 5 464 5 564
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Gislaved Energi Koncern AB:s årsredovisning har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 

Intäkter
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är 
säkerställd.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas 
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som 
hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 
koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan 
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom 
överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse 
eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten 
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker 
och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för-
pliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undan-
tag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som 
avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 
12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärde
förändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillna-
den som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 
som ska återbetalas. 

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
ÅRLs indelning.

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncern-
bidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Likvida medel 
Moderföretaget har medel på koncernkonto hos koncernens 
finansbolag. Dessa klassificeras som bank i balansräkningen.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-
skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital 
och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. enligt årsredovisn

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

 2017-01-01 2016-10-07
 -2017-12-31 -2016-12-31

Anticiperad utdelning 5 000 1 482

Summa 5 000 1 482

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

 2017-01-01 2016-10-07
 -2017-12-31 -2016-12-31

Övriga räntekostnader och
liknande resultatposter -6 -

Summa -6 0
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NOTERGislaved Energi Koncern AB

Not 5 Andelar i koncernföretag

 2017-01-01 2016-10-07
 -2017-12-31 -2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 550 550

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde 550 550

Utgående restvärde
enligt plan 550 550

 Kapital- andel % Rösträtts- andel % Antal aktier Bokfört värde 17-12-31

Gislaved Energi AB 100 100 1 000 50
Gislaved Energi Elnät AB 100 100 5 000 500

Summa    550
 

 Org nr Säte  Kapital-
   andel (%)
Gislaved Energi AB 556247-6514 Gislaved 100
Gislaved Energi Elnät AB 556223-8765 Gislaved 100

Not 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 1000 st aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 7 Förslag till disposition av resultatet

 2017-01-01 2016-10-07
 -2017-12-31 -2016-12-31

Till årsstämmans förfogande
står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 500 500
Årets vinst 4 964 1 482
 5 464 1 982
Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att 
till aktieägarna utdelas 2 163 1 482
i ny räkning överförs 3 301 500
 5 464 1 982

Gislaved 2018-02-20

Sören Svensson Berith Ollhage

Lennart Carlsson Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Bengt-Anders Johansson Hans Brunström
Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-03-13.

Mats Nilsson 
Auktoriserad revisor

Not 8 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 9 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansdagen.

Vi vill gärna ha ett lokalt bolag. Det är inte en så stor ort och
man känner till personalen. Det har alltid varit bra.
Kommentar 292 NKI 2016.



En panna blir till
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De första stegen
Totalentreprenör för hela byggnationen av pannan är Jernforsen Energi System AB. Under våren år 2017 påbörjades markarbeten 
(Långhults Marktjänst AB) intill vår befintliga panncentral vid Mossarp utanför Gislaved. En ny fastbränslepanna ska byggas för
att kunna försörja det fjärrvärmenät som expanderar till Anderstorp, med hjälp av det nationella stödprogrammet Klimatklivet.

När markarbetena blivit klara började gjutningen av plattan (Naij Bygg), med ingjutning av fundament, samt resning av stålstommar. 

Stora lyft
I september anlände de första 
stora maskindelarna. Den blå 
cylindern, pannan och den 
röda ugnen lyfts på plats. 
Pannans effekt är 7 MW 
(plus rökgaskondensering om 
1,9 MW) och kommer att 
producera ca 30 GWh fjärr-
värme per år.

EN PANNA BLIR TILL



Arbeten på insidan
Bilder inifrån ugnsdelen. Första 
bilden visar stålkonstruktionen. 
Andra bilden illustrerar murning
av ugnen. Sista bilden visar 
montage av rostervagn.
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Det krävs en rejäl lyftkran för att lyfta de stora delarna på plats. Den 
nya skorstenen är 35 meter hög och 2,5 meter i diameter. Jämför 
detta med skorstenen på den befintliga pannan som är 25 meter 
hög och 1,2 meter i diameter.

EN PANNA BLIR TILL EN PANNA BLIR TILL
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Snart klart
Från utsidan ser allt klart ut, förutom att det inte kommer någon rök ur den nya skorstenen. Inomhus råder full aktivitet. 
I skrivande stund pågår montagearbeten och s.k. systemutcheckning. I slutet på februari år 2018 påbörjas torkeldning av
pannan och driftsättning.

Hur en flispanna fungerar
Ifrån bränslelagret (1) matas skogsflis via skrapor och transportör in i ugnen (2). I ugnen finns en rostervagn som sakta för bränslet 
framåt i ugnen och skapar en jämn förbränning. Värmen i form av rökgaser cirkulerar i pannan (3) och värmer upp vatten som 
sedan leds ut på fjärrvärmenätet. Efter att rökgaserna gått igenom pannan passerar dessa en reningsutrustning (4) innan de 
avkyls i kondensorn (5) och går ut i skorstenen.

Rökgaserna innehåller en viss mängd vattenånga (fukt ifrån bränslet) och energin i dessa tas till vara via en kondensor, som kyler 
ner rökgaserna så de kondenserar och blir varmvatten som vi kan återvinna till fjärrvärmenätet. Askan som kommer från ugnen 
samlas upp i ett slutet askrum (6). 

EN PANNA BLIR TILL
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1924 Lades grunden till nuvarande Gislaved Energi AB. Då
byggdes en 30 kV-ledning från Trollhätte kraftverk till Gislaved.
1924-1955 hette elverket Gislaveds Elekricitetsverk och arbetet
leddes av den kommunala electricitetsverksstyrelsen.
 
1956 Avvecklades electricitetsverksstyrelsen och elverket kom 
att sorteras direkt under kommunalnämnden och efter 
kommunsammanslagningen 1974 kommunens tekniska 
nämnd.
 
1982 Fattades beslut om att förvandla elverket till ett 
kommunalt bolag.
 
1993 Namnbyte till Gislaved Energi AB. Då gjordes en affärs-
uppgörelse med Gislaveds kommun där Gislaved Energi tog
över fjärrvärmeanläggningen på Henja samt gatubelysningen
i hela Gislaveds kommun. Gislaved Energi tog också över 
ansvaretför värmeleveransen till sim- och sporthallen i Gislaved.
 
1996 Skapades dotterbolaget Gislaved Energiring AB som en
konsekvens av avregleringen av elmarknaden.
 
2001 Gislaved Energiring köpte Gyllenfors kraftstation i Nissan
av Kooperativa Förbundet. Bredband i Gislaved Gnosjö AB
(BIGGNet) startades upp med Gislaved Energi som 50 % 
ägare tillsammans med Västbo Kraft.
 
2006-2009 Byttes alla elmätare ut då nya krav kom att alla
mätare ska månadsavläsas.
 
2007 Gislaved Energi började sälja energi från solkraft som
första elbolag i Sverige.
 
2009 Beslut om att sälja BIGGNet till Svenska Stadsnät AB.
 
2011 Stor utbyggnad av fjärrvärme i Gislaveds tätort. 
Största och första kunderna är Gislaveds kommun 
samt AB Gislavedshus.
 

Från då 
till nu

2013 Ny fjärrvärmecentral byggdes i Mossarp.
 
2014 Gislaved Energi blir först i Sverige med miljövänliga elstolpar 
utan kreosot.
 
2015 Våra två första vindkraftverk invigs. Kapacitet för att värma 
1 200 eluppvärmda villor årligen.
 
2016 Gislaved Energi påbörjar arbetet med en utbyggnad av 
fjärrvärmen till Anderstorp. Kostnad 91 MSEK och Gislaved Energi 
beviljas bidrag om 45 % av investeringen från Klimatklivet.

2017 Under året ändrades bolagsnamnen.
Gislaved Energi AB har bytt bolagsnamn till Gislaved Energi Elnät AB.
Gislaved Energiring AB har bytt bolagsnamn till Gislaved Energi AB.   
 
Historik om elförbrukning och elpriser
1925 hade Gislaveds elverk 264 kunder som använde 
ca 36 000 kWh totalt och elen kostade ca 33,5 öre/kWh.
 
1954 hade elförbrukningen ökat till 5 800 000 kWh och elen 
kostade 9 öre/kWh för ett normalhushåll.
 
1984 såldes 89 000 000 kWh el till 4 420 kunder och elen
kostade ca 25 öre/kWh för ett normalhushåll.
 
2017 såldes 149 000 000 kWh el (nätbolaget). Genomsnittlig kostnad 
för el och nät var ca 1,25 kr/kWh. Gislaved Energi Koncern AB bildas 
där verksamheterna drivs i dotterbolagen Gislaved Energi AB och 
Gislaved Energi Elnät AB.

Fakturering och mätning
Från början lästes alla mätare av fyra gånger per år men fr.o.m. 1966 
började man läsa av en gång per år. Sedan 1967 har all fakturering 
varit datorbaserad. 2006-2009 byttes alla elmätare ut till fjärravlästa 
mätare. Nu får alla kunder faktura för sin verkliga elanvändning istället 
för preliminära värden.
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