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Renovering av Gyllenfors vattenkraftverk.

VD-KOMMENTAR

En milstolpe har uppnåtts fossilfri värmeproduktion i
Gislaved-Anderstorpsnätet!
Enligt Energiöverenskommelsen från år 2016, skall Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Vi kan nu ge det positiva beskedet att vi under år 2019 blev
helt fossilfria vid vår fjärrvärmeanläggning i Mossarp. Detta blev möjligt genom att vi ersatte den fossila oljan med
miljövänlig biodiesel, vilken också används i våra arbetsfordon. Vi har därigenom gått ytterligare steg framåt i vår vision
”Vi bidrar till en hållbar fossilfri framtid för alla!”
Sveriges elanvändning kommer att fram till år 2045 öka från 145 TWh till 190 TWh. El till transporter och industrier
är en starkt bidragande orsak till detta. Ökningen motsvarar 1,5 gånger Danmarks elanvändning. Därför är det viktigt
att beslutsfattare i riksdag och regering samt inom Sveriges kommuner hjälper till i denna omvandling och ger starka
incitament till att öka kraftvärmeproduktionen i landet.
Sol- vindkraftsproduktion är på stark frammarsch i Sverige och vindkraften har passerat 20 TWh i årsproduktion. Hela
80 miljarder kronor har investerats i vindkraft sedan Energiöverenskommelsen slöts år 2016. Gislaved Energi är delägare
(15%) i intressebolaget Klämman Vind där årets produktion uppgick till 25,6 GWh en ökning med 2,5 GWh jämfört
med föregående år.
-

Vi var tidigt ute med att installera solceller på våra anläggningar i Mossarp och invid vårt huvudkontor. Satsningar har
gjorts under året för att utveckla solcellserbjudanden till våra kunder vilket resulterat i nya uppdrag. Det är glädjande
att konstatera att antalet mikroproducenter som levererar energi till oss ökade kraftigt och uppgår till 172 st (+ 46%
jämfört med föregående år), vilket känns riktigt bra.
Fjärrvärmeförsäljningen ökade i Gislaved-Anderstorpsnätet och uppgick
till 39,6 GWh. Dvs. en kraftig ökning med 19 % jämfört med året innan
(2018). Årets totala värmeförsäljning under år 2019 blev totalt 47,4 GWh
och genom samarbete tar vi tillvara restvärme från industrin.
Koncernens roll är också att främja också utbyggnaden av bredband i
kommunen och samarbeten har genomförts med nationella nätägare
och fiberföreningar om det stöd som finns möjligt att ansöka om. Fyra
ansökningar har hittills beviljats stöd fram till årsskiftet 2019/2020.
Ett fortsatt arbete pågick under året avseende digitalisering inom
bolagets olika verksamhetsområden. Uppdraget finns beskrivet som ett
specifikt ägardirektiv för vårt koncernbolag. Vi fortsätter således vår
digitaliseringsresa mot effektivare rutiner och system som underlättar
vårt dagliga arbete både ute i fält och i kontorsmiljön.
Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som inom företagskoncernen bidragit till att vi kan redovisa ännu ett år med ett bra ekonomiskt
koncernresultat och ett fortsatt starkt bidrag till klimatfrämjande åtgärder bl.a. genom den fossilfria fjärrvärmeproduktionen i Mossarp.
Ett tack riktas också till styrelsen för ett gott samarbete och engagemang
under året, där tre nya ledamöter Jan-Erik Pohl (m), Torbjörn Gustafsson
(c) och Sören Axelsson (sd) invalts som nya ledamöter och vår trotjänare
avtackades, Lennart Carlsson (m), tillsammans med våra suppleanter Eva
Eliasson (s), Pia Hellquist (m), Frank Josefsson (s), Lars Park (l) och Peter
Bruhn (mp).
Vi är lokala – en styrka då vi är Närmare, Enklare och Snabbare i
våra åtaganden!

Hans Brunström
VD och koncernchef
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NY BELYSNING I GISLAVEDS KOMMUN

Byte till LED-lampor för gatubelysningen i Gislaveds kommun

Illustration som visar skillnaden mellan natrium och
LED-lampor.

LED-lampor ger mer riktat sken och ger en bättre färgåtergivning eftersom det är ett vitt sken.

Ett arbete inleddes under året med att byta ut gatubelysningen i kommunens tätorter från högtrycksnatriumlampor till LED-lampor.

Nu byter vi till nästa generations gatubelysning. LED-lamporna ger ett bättre ljus än natriumlamporna och är mer
hållbara. Reftele och Anderstorp har under året fått ett
bättre ljus genom utbyte till LED. De nedtagna natriumlamporna monteras isär och metaller och andra delar
återvinns.

Redan under mitten av 1990-talet byttes kommunens
kvicksilverlampor ut mot högtrycksnatriumlampor, dvs.
till de som ger ett lite gulaktigt sken. Natriumlamporna
var både mer energisnåla och mer miljövänliga än kvicksilverlamporna.

Ny parkbelysning i Gislaveds kommun
Ett arbete med LED-belysning
har också genomförts i Anderstorp där ny belysning satts upp i
parken vid Ekekullen. Detta har
medfört en tryggare miljö och
dessutom fick pulkabacken en
riktig strålkastare som åkarna
själva tänder när det behövs.
Åparken i Hestra har också fått
ny LED-belysning under året.
Belysning vid pulkabacken.
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Den nya grillplatsen vid Ekekullen.

JULGRANSINLÄMNING OCH HÅLLBARHETSVECKAN 2019

Julgransinlämning
På Tjugondag Knut bjöd vi in allmänheten till ett event
där de kunde lämna sin julgran och få möjligheten att
besöka vår fina fjärrvärmeanläggning i Mossarp. För varje
inlämnad gran skänkte vi också ett träd till Afrika.
Vi fick in ett 100-tal granar och bestämde att det blir ett
årligt återkommande arrangemang.

Hållbarhetsveckan 2019
Gislaveds kommun arrangerar Hållbarhetsveckan varje år. Självklart deltar vi som energibolag och under året öppnade
vi upp fjärrvärmeanläggningen (Mossarp) för allmänheten under en kväll. Förutom att träffa oss och gå en rundvandring i anläggningen, fanns även de lokala bilfirmorna på plats för att visa upp de senaste elbilarna. Det fanns även
möjlighet att titta närmare på solceller och batterilagring.
Kommunens krissamordnare var också med och hade med sig en krislåda och pratade om vad man ska tänka på om
krisen kommer.

Många drogs till serveringstältet. Om det berodde på regnet
eller på förtäringen förtäljer inte bilden.

Intresset för solceller var stort. Våra samarbetspartners Svea
Solar och PLS System hade fullt upp hela kvällen.

Inne i tältet serverades korv med bröd och fika.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved Energi
Koncern AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.
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
intressebolaget Klämman Vind AB.
Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström
Gislaved Energi Koncern AB, 559079-2932, med säte i Gislaved, ägs till 100 % av Gislaveds Kommunhus AB. Koncernen
omfattar de helägda dotterbolagen Gislaved Energi Elnät AB
och Gislaved Energi AB.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har tidigare tillförts 10 mnkr i aktieägartillskott för att
möjliggöra IT-infrastruktur för de medborgare i Gislaveds kommun som inte har samma möjlighet till IT-infrastruktur som
övriga kommuninvånare. Dialog har förts i olika omgångar
med fiberföreningarna och med nationella nätägare om det
stöd som finns att söka. Bidraget är således öppet för både
fiberföreningar och de marknadsaktörer som har fiberutbyggnad i sitt affärskoncept. Stöd utbetalas dock inte till en enskild
individ.
Fram till årsskiftet 2019/2020 har stöd beviljats för fyra ansökningar. Nya inkomna ansökningar kommer att behandlas år
2020 av styrelsen.
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
värmedistribution 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.
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Gislaved Energi Koncern AB

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 marknadsriskerna.
Personal
Bolaget har inga anställda.
Ekonomi
Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 8 014 tkr.
Utdelning till Gislaveds kommunhus AB föreslås ske med
2 005 910 kr.
Miljö
Dotterbolagen är certifierade enligt ISO14001:2015 och
har arbetat vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret.
En uppföljande externrevision har genomförts med bra
resultat. Bolagen arbetar fortlöpande med åtgärder för
minskad energianvändning.

RESULTATRÄKNING

Gislaved Energi Koncern AB

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet %
Avkastning på eget kapital %
Förändring av eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2019
153 243
10 406
337 778
22
47,7
6,1

Aktiekapital
100

2018
172 037
15 036
348 093
21
45,0
9,4

2017
131 565
10 908
301 815
18
44,7
8,1

2016
125 450
7 578
291 154
20
43,9
5,9

Annat eget kapital
inkl. årets resultat
156 410
-3 403
8 014

Totalt
156 510
-3 403
8 014

100		

161 021

161 121

Aktiekapital
100

Balanserat
resultat
13 320
-3 403

Årets
resultat

1 980

Totalt
13 420
-3 403
1 980

100

9 917

1 980

11 997

-

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

9 917 206
1 979 510
11 896 716

disponeras så att
utdelas till aktieägare
i ny räkning överföres

2 005 910
9 890 806
11 896 716

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt
kassaflödesanalyser med noter (i Tkr).
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RESULTATRÄKNING

Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
4
Aktiverat arbete för egen räkning		
Övriga rörelseintäkter		

Gislaved Energi Koncern AB

2019

2018

153 243
1 291
350

172 037
1 210
769

		
154 884
174 016
				
Rörelsens kostnader				
Råvaror och andra direkta kostnader		
- 94 942
- 104 275
Övriga externa kostnader
5
- 14 011
- 23 797
Personalkostnader
6
- 15 129
- 13 676
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och			
immateriella anläggningstillgångar		
- 19 923
- 16 937
Övriga rörelsekostnader		
-6
		
- 144 005
- 158 691
				
Rörelseresultat		
10 879
15 325
				
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
7
86
57
Räntekostnader och liknande resultatposter
19
- 559
- 346
		
- 473
- 289
				
Resultat efter finansiella poster		
10 406
15 036
				
Skatt på årets resultat
8
- 2 392
- 1 436 		
Årets resultat		
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8 014

13 600

Balansräkning

Gislaved Energi Koncern AB

Not

2019

2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande		
arbeten
10
1 715
2 020
		
1 715
2 020
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark
11
21 001
22 172
Maskiner och andra tekniska anläggningar
12
249 256
18 904
Inventarier och andra installationer
13
4 961
233 891
Pågående anläggningar och förskott avseende			
materiella anläggningstillgångar
14
8 786
3 484
		
284 004
278 451		
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag
15
15
15
Fordringar hos intresseföretag		
180
180
		 195

195		

Summa anläggningstillgångar		
285 914
280 666
			
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter		

2 187

1 291

		

2 187

1 291

-

Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		
14 676
20 690
Aktuella skattefordringar		
25
636
Övriga kortfristiga fordringar		
1 290
747
Elcertifikat		
406
1 061
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
16
17 208
17 383
		

33 605

40 517

Kassa och bank		

16 072

25 619

Summa omsättningstillgångar		

51 864

67 427		

SUMMA TILLGÅNGAR		

337 778

348 093
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BALANSRÄKNING

Gislaved Energi Koncern AB

Not

2019

2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital 		
100
100
Annat eget kapital inkl årets resultat		
161 021
156 410
		
161 121
156 510
			
Summa eget kapital		
161 121
156 510
			
Avsättningar			
Avsättning för pensioner
17
220
220
Uppskjuten skatteskuld
9
31 748
29 896
Summa avsättningar		
31 968
30 116
			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		
118 500
118 500
Summa långfristiga skulder		
118 500
118 500
			
Korfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
10 740
15 398
Övriga kortfristiga skulder		
6 262
13 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
18
9 187
14 307
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Summa kortfristiga skulder		

26 189

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

337 778

42 967		
348 093

KASSAFLÖDESANALYS

Gislaved Energi Koncern AB

Not
2019
2018
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		
10 406
15 036
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
19 923
16 937
Betald skatt		
71
-152
Kassaflöde från den löpande verksamheten före		
förändring av rörelsekapital		
30 400
31 821
			
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbete		
-896
-418
Förändring av kundfordringar		
6 014
-9 323
Förändring av kortfristiga fordringar		
287
-4 297
Förändring av leverantörsskulder		
-4 658
929
Förändring av kortfristiga skulder		
-12 120
12 771
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
19 027
31 483
			
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			
-144
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		
-25 186
-32 945
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
15
5
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-25 171
-33 084
			
Finansieringsverksamheten			
Aktieägartillskott			
10 000
Upptagna lån			
10 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag			
Utbetald utdelning		
-3 403
-2 163

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-3 403
17 837
			
Årets kassaflöde		
-9 547
16 236
Likvida medel vid årets början		
25 619
9 383
Likvida medel vid årets slut		

16 072

25 619
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RESULTATRÄKNING

Gislaved Energi Koncern AB

Not

2019

2018

92

39

92

39

-612

-270

-612

-270

-520

-231

2 000

0

2 000

0

1 480

-231

500

250

Resultat före skatt

1 980

19

Årets resultat

1 980

19

Moderbolaget resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		

Rörelseresultat		
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

3

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

12
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BALANSRÄKNING

Gislaved Energi Koncern AB

Not

2019

2018

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
21
Fordringar hos koncernföretag		

550
0

550
0

550

550

550

550

3 503
652

2 914
475

4 155

3 389

7 469

9 620

Summa omsättningstillgångar

11 624

13 009

SUMMA TILLGÅNGAR

12 174

13 559

100

100

100

100

9 917
1 980

13 301
19

11 897

13 320

11 997

13 420

162
0
15

139
0
0

177

139

12 174

13 559

Moderbolaget balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar		

Kassa och bank

-

Moderbolagets balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS

Gislaved Energi Koncern AB

Moderbolagets kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

2019

2018

Resultat efter finansiella poster

1 480

-231

Resultat efter finansiella poster

1 480

-231

-766
23
15

1 567
139
0

752

1 475

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott/utdelning/erhållet koncernbidrag

-2 903

8 087

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 903

8 087

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-2 151
9 620

9 562
58

7 469

9 620

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Likvida medel vid årets slut
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Gislaved Energi Koncern AB

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Gislaved Energi Koncern AB:s årsredovisning har upprättats
enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Koncernredovisning
Koncernredovisning omfattar verksamheten moderföretag
och samtliga dotterföretag fram till och med 31 december
2019. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga
och finansiella styrningen.

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

Dotterföretag redovisas enligt förvärvmetoden innebärande
att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets
tillgångar och övertar dess skulder.
Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet
fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen samt
det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar,
övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt
beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt
värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet
av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ
goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från
anskaffningsvärdet för aktierna.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och
med förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten.
Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom
eget kapital.
Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så
krävs för att säkerställa överensstämmande med koncernens
redovisningsprinciper.
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs produktion, försäljning och distribution av
el, värme, elhandel, 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 den faktureras. Avser i första
hand elnäts- och fjärrvärmeverksamheten.

Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är
säkerställd.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing
(hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas
som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången
sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade av- och nedskrivningar.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering , installation och
montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är
direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som
tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av
anläggningstillgångar.
Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av
linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara
beloppet vilket utgörs av tillgångens anskaffningsvärde.
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Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs
därför inte av.

utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

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.

Byggnader
Distributionsanläggningar
Elmätare
Maskiner
Inventarier, verktyg o installationer
Motorfordon
Datorer
Vind- och vattenkraftsanläggningar
Solkraftanläggningar
Fjärrvärmeanläggningar
Gatubelysningsanläggningar
Fiber

5%
5%
10 %
15 %
10-15 %
10-20 %
33 %
5%
5%
3,33-10 %
3,33-5 %
3,33-10 %

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
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Om återvinningsvärde understiger redovisat värde görs en
nedskrivning som kostnadsförs.
Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med
ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att
identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av
andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenererande enheten.
En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet.
Nedskrivningen belastar resultaträkningen.
Nedskrivningar av tillgång i en kassagenererande enhet fördelas 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 anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste
nedskrivningen har förändrats.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns
någon indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns
beräknas tillgångens återvinningsvärde, se ovan.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om
de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
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Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning 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 förpliktelserna 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 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 tidsvärdeförändringen 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 mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som ska återbetalas.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av är 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
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte beaktas
genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida
betalningarna.
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av
avsättningen redovisas i resultaträkningen.
Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar.
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 förstin, först-ut-metoden (FIFU).

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) 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
Koncernen
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av
de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden.
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de
redovisade beloppen i denna årsredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden
anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
bedömningar används sedan för att fastställa redovisade
värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från
andra källor.
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.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- och utbetalningar.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med
ÅRL:s indelning.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag 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.

Effekter av elnätsregleringen
I bolaget finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter
från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätsverksamheten 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
redovisningsprinciper 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 framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav.
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Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar 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.

Koncernen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

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

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Erhållna utdelningar

2019
2 000

2018
-

2 000

-

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

Not 4 Nettoomsättningens och rörelseresultatets
fördelning på verksamhetsgrenar
Koncernen
Elnät
Elförsäljning
Fjärrvärme
Elproduktion
Gatubelysning
Tjänster

2019
36 590
70 041
34 438
3 961
6 643
1 570

2018
37 678
75 493
47 205
3 539
6 321
1 801

153 243

172 037

Not 5 Ersättning till revisorerna
Koncernen
PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Moderbolaget
PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
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Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och
verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och
avtal

2019

2018

144

133

65
26
35

35
25
20

270

213

2019

2018

22

15

8
3
0

0
3
0

33

18

2019

2018

5
16

5
15

21

20

1 133
9 128

1 012
8 168

10 261

9 180

162
757

143
657

3 465

3 107

4 384

3 907

14 645

13 087

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöte på balansdagen				
Kvinnor
2
2
Män
5
3
Totalt

7

5

Antal verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare
Män

1

1

Totalt

1

1

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Ränteintäkter

2019
86

2018
57
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Not 8 Skatt på årets resultat
Koncernen
2019
-540
-1 852

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Moderbolaget
2018
-295
-1 141

2019
-

2018
-

Skatt på årets resultat

-2 392		

-1 436

0

0

Redovisat resultat för skatt

10 406		

15 036

1 980
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Skatt beräknat enligt gällande skattesats (21,4%)
Ej beaktat skattemässigt underskott
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade
resultat

-2 227
-165
-

-3 308
-25
6

-424
-4

-4
4

428

-

-

-144

-

-

-

2 035

-

-

-2 392

-1 436

0

0

Effekt av ändrade skattesatser
Redovisad skattekostnad
Not 9 Uppskjuten skatt

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31
Skillnad mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt
som belöper sig på verksamheten utgörs av uppskjuten skatt
på obeskattade
reserver
31 748
29 896
31 748

29 896

Not 10 Balanserade utgifter för programvaror
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2019-12-31 2018-12-31
3 043
2 899
0
144

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

3 043
-1 024
-304

3 043
-720
-303

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-1 328

-1 023

Utgående redovisat värde

1 715

2 020

Not 11 Byggnader och mark
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2019-12-31 2018-12-31
31 911
20 924
0
10 987

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

31 911

31 911

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-9 739
-1 171

-8 846
-893

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-10 910

-9 739

Utgående redovisat värde

21 001

22 172

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden
435 633
363 286
Inköp
16 431
76 497
Försäljningar/utrangeringar 		
-4 150

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
452 064
435 633
		
Ingående avskrivningar
-185 887
-172 302
Årets avskrivningar
-16 921
-14 870

Utgående ackumulerade
avskrivningar
-202 808
-185 887
		
Ingående nedskrivningar		
-2 860
Försäljningar/utrangeringar		
2 860
Utgående redovisat värde

249 256

249 746
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Not 13 Inventarier och andra installationer

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

Koncernen
Upplupna elintäkter
Upplupna intäkter drift och
underhåll gatubelysning
Upplupna intäkter fjärrvärme
Förutbetald kostnad avseende olja
Upplupna intäkter nättjänster
Övriga poster

2019-12-31 2018-12-31
12 348
12 002
3 453
568
-38
-222

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

15 763

12 348

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

-9 299
24
-1 061

-8 650
222
-871

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Årets nedskrivningar

-10 336
-466

-9 299

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-466

0

Utgående redovisat värde

4 961

3 049

Summa

688
4 061
876
3 650
1 119

671
4 014
576
3 815
1 392

17 208

17 383

Not 17 Avsättningar				
2019
2018
Avsättningar för pensioner
eller liknande
Avsättning vid periodens ingång
220
220
Avsättning vid periodens utgång

220

220

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningar
Koncernen
Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda
omfördelningar

2019-12-31 2018-12-31
6 814
6 924

2019-12-31 2018-12-31
3 484
58 591
19 848
20 659
-14 546

-75 766

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

8 786

3 484

Utgående redovisat värde

8 786

3 484

Koncernen
Upplupna elkostnader
Upplupen kostnad elcertifikat
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

2019-12-31 2018-12-31
5 213
5 861
1 643
4 283
179
203
577
569
461
437
1 114
2 954
9 187

14 307

Not 15 Andelar i intresseföretag
Klämman Vind AB

Org nr
556876-6736

Säte		
Gislaved		

Kapitalandel
15

		
KapitalRösträttsBokfört
		
andel %
andel %
värde
Klämman Vind AB		
15
15
15
Summa				 15
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Rösträttsandel
15
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Not 19 Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter
Koncernen
Räntekostnader

2019
-559

2018
-346

2019
500

2018
250

500

250

2019
550

2018
550

550
550

550
550

Not 20 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
Erhållet koncernbidrag
Summa

Not 21 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
Utgående restvärde enligt plan

Gislaved Energi AB
Gislaved Energi Elnät AB

Org nr		
556247-6514		
556223-8765		

Säte
Gislaved
Gislaved

Kapitalandel (%)
100
100

Gislaved Energi AB
Gislaved Energi Elnät AB

Kapitalandel %
100
100

Antal
aktier
1 000
5 000

Bokfört värde
19-12-31
50
500

Rösträttsandel %
100
100

-

Summa				550

Not 22 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 1 000 st aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 23 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.
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Not 24 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansdagen.

Gislaved 2020-02-25

Bengt-Anders Johansson
Ordförande

Sören Svensson

Berith Ollhage

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Torbjörn Gustafsson

Jan-Eric Pohl

Sören Axelsson

Hans Brunström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-02-26

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
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IT-ansvarig

IT-tekniker

Teamchef El

Mattias Svensson

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.

Jonathan Haraldsson

Tekniker

Ulf Carlsson

Montör

Tommy Elg

Montör

Fredrik Larsson
Montör

El och teknik

Monia Knutsson

Mättekniker

Niklas Andersson

Energiingenjör

Kamilla Florentzson

Montör

Valentin Kam

Montör

Tekniker

Mats Jacobsson

Thomas Henrysson

Jan-Erik Andersson

VD

Hans Brunström

Marknadsansvarig

Malin Ljunggren

Kundservice

Kundservice

Marie Åqvist
Ekonomiansvarig

Madelene Ståhl

Kerstin Andersson

w

Kundtjänst och
marknad

Det är oss du möter när du besöker eller
kontaktar Gislaved Energi.
Vår kundtjänst pratar småländska!

Styrelse

Ledamot (c)

Ledamot (c)

-

Vice ordförande, ledamot (s)

Berith Ollhage Sören Svensson

Värmetekniker

Thomas Kam

Med fjärrvärmeverk i Gislaved, Hestra, Broaryd, Burseryd och Reftele ser det
här teamet till att hela kommunen har det varmt och skönt.

Torbjörn Gustafsson

Sören Axelsson Sara-Lena Bengtsdotter Bengt-Anders Johansson
Ordförande, ledamot (m)
Ledamot (sd)
Bogren Ledamot (s)

Ledamot (m)

Jan-Erik Pohl

Montör

Fredrik Larsson

VD

Hans Brunström

Fjärrvärme
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Värmetekniker

Stig Claesson

Värmetekniker

Richard Martinsson

Värmetekniker

Janusz Strzyzewski

Teamchef Värme

Rikard Bondéus

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GISLAVED ENERGI ELNÄT AB Org.nr 556223-8765
Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved Energi
Elnät AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2019.
Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el inom delar
av Gislaveds kommun.
Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

Gislaved Energi Elnät AB

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, dataintrång,
naturkatastrofer, 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.

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.

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ny beräkning av elnätet har gjorts till Energimarknadsinspektionen (Ei) vilket gav ett underlag för beslut av intäktsramen
för perioden 2020-2023.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 360 tkr vilket är
823 tkr under budgeten på 7 183 tkr. Utdelning till Gislaved
Energi Koncern AB föreslås ske med 2 000 tkr.

Elnät
Bolaget ser en fortsatt positiv trend genom flera utökningar
av ansluten effekt till industriföretag, förfrågningar samt nyanslutningar. Under året har reinvesteringar i elnätet genomförts genom utbyte av jordkabel, nya hög- och lågspänningsställverk samt utbyte av nätstationer.

Personal
Total sjukfrånvaro under år 2019 var 3,45 % (föregående
år 3,80 %). Av den totala sjukfrånvaron utgörs 67,38 % av
långtidsfrånvaro. Bolaget hade vid årsskiftet 22 anställda medarbetare, varav fem personer är kvinnor.
Under året har en ny elmontör för gatubelysningen anställts.

Utbyte av elmätare till mätare som klarar framtidens krav
och förväntningar kommer att vara ett årligt återkommande
arbete för att säkerställa en fortsatt hög driftsäkerhet gällande
leverans av mätvärden.
Under året har bolaget erhållit nytt IT- stöd för elmätarskifte,
vilket kommer att underlätta det dagliga arbetet.
Under året har bolaget påbörjat implementering av ett nytt
elektroniskt låssystem för bl.a. elnätstationer. Det nya systemet höjer personsäkerheten och minskar risken att obehöriga
kan komma in på anläggningarna.
Ett nytt reservelkraftverk levererades vilket är ett led i bolagets
strategi för att ha reservlösningar om oförutsedda händelser
inträffar.
Omsättningen i elnätet var 152,1 GWh vilket är något lägre
än föregående år (153,6 GWh).
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Miljö
Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och har arbetat
vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret. En uppföljande externrevision genomfördes 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 och personsäkerheten i elnätet. Bolaget
forsätter under år 2020 med kompetensutveckling för personalen, 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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Gislaved Energi Elnät AB

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar i materiella anl tillg
Antal anställda
Soliditet %
Avkastning på eget kapital %

2019
46 494
6 360
78 935
5 098
22
61
10

2018
46 885
7 080
87 238
3 122
21
58
14

2017
44 362
5 539
78 254
4 418
18
72
10

2016
44 231
6 029
151 056
5 928
20
38
10

2015
42 729
5 351
165 120
3 188
19
36
9

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
15 298 453
årets vinst
284 805
15 583 258
disponeras så att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning överföres

2 000 000
13 583 258
15 583 258

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter (i Tkr).
-
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Not
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 		
Aktiverat arbete för egen räkning 		
Övriga rörelseintäkter 		

2019

2018

46 494
471
410

46 886
380
763

		

47 375

48 029

-13 206
-6 882
-15 129

-14 196
-7 214
-13 676

Rörelsens kostnader
Kostnader för transitering och inköp av kraft 		
Övriga externa kostnader 		
Personalkostnader
3
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 		

-5 878

-5 919

		

-41 095

-41 005

Rörelseresultat 		

6 280

7 024

4
5

81
-1

151
-95

		

80

56

Resultat efter finansiella poster 		

6 360

7 080

15

-5 992

-6 719

Resultat före skatt 		

368

361

Skatt på årets resultat 		

-83

-105

Årets resultat 		

285

256

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner
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Not

2019-12-31

2018-12-31

6

1 715

2 020

		

1 715

2 020

2 753
45 673
2 230

2 982
47 116
1 576

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier och andra installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

7
8
9
10

1 876

1 348

		

52 532

53 022

Summa anläggningstillgångar 		

54 247

55 042

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 		
Aktuella skattefordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		

13 261
217
4 452

14 795
218
4 672

		

17 930

19 685

Kassa och bank 		

6 758

12 512

Summa omsättningstillgångar 		

24 688

32 197

SUMMA TILLGÅNGAR 		

78 935

87 239

-

29

BALANSRÄKNING

Gislaved Energi Elnät AB

Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 		
Reservfond 		

500
100

500
100

		

600

600

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 		
Årets resultat 		

15 298
285

17 043
256

		

15 583

17 299

Summa eget kapital 		

16 183

17 899

Obeskattade reserver

13

39 983

41 490

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 		

220

220

		

220

220

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 		
Skulder till koncernföretag
11
Övriga skulder 		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
14

3 795
11 292
5 958
1 504

4 029
9 547
12 491
1 563

		

22 549

27 630

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

78 935

87 239

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Tkr
Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

500

100

22 043

22 643

Årets resultat 			
Utdelning 			
Summa totalresultat 			

256
-5 000
-4 744

256
-5 000
-4 744

Utgående eget kapital 2018-12-31

100

17 299

17 899

Årets resultat 			
Utdelning 			
Utgående eget kapital 2019-12-31
500
100

284
-2 000
15 583

284
-2 000
16 183

Ingående eget kapital 2018-01-01

500

-
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäkter
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, 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.

Gislaved Energi Elnät AB

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och
montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är
direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som
tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet
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 anskaffningsvärdet 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.

Anslutningsavgifter
Intäktsredovisas i den period den faktureras. Avser i första
hand elnätverksamheten.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 7 %
(6 %) av inköpen och 21 % (19 %) 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 framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången
sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade av- och nedskrivningar.
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Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av
linjärt över tillgångarnas 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.
Härvid tillämpas följande procentsatser för avskrivning:
Byggnader
Distributionsanläggningar
Elpannor och elmätare
Maskiner
Inventarier, verktyg och installationer
Motorfordon
Datorer
Immateriella anläggningstillgångar

2,5 - 5,0 %
3,33 - 5,0 %
10 %
15 %
10 - 15 %
10 - 20 %
33 %
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. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten.

Gislaved Energi Elnät AB
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En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet.
Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

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

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

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

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste
nedskrivningen har förändrats.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar 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
balansdagen, 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 mellanskillnaden 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 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.

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 8 556 tkr
(9 128 tkr).
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad
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
tidsberoende 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 avsättningen 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 balansräkningen, 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.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt 20,6%) 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).
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de
redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden.
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de
redovisade beloppen i denna årsredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden
anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
bedömningar används sedan för att fastställa redovisade
värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från
andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan
komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt
under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både
aktuellt och kommande räkenskapsår.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
Effekter av elnätsregleringen
I bolaget finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter
från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätsverksamheten 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
redovisningsprinciper 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 framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav.
Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar 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 skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällande regler
för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar och sociala avgifter
2019
2018
Medelantalet anställda
Kvinnor
5
5
Män
16
15

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse
och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga
anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag
och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

21

20

1 133
9 128

1 012
8 168

10 261

9 180

162

143

757

657

3 465

3 107

4 384

3 907

14 645

13 087

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter

2019
81

2018
151

81

151

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader

2019
-1

2018
-95

-1

-95

Not 6 Balanserade utgifter för programvaror

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2019-12-31 2018-12-31
3 043
2 899
0
144
3 043

3 043

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-1 024
-304

-720
-304

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-1 328

-1 024

Utgående redovisat värde

1 715

2 019
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Not 7 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2019-12-31 2018-12-31
8 921
8 921
8 921

8 921

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-5 939
-229

-5 705
-234

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-6 168

-5 939

Utgående redovisat värde
Taxeringsvärden för fastigheter
i Sverige

2 753

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda
omfördelningar

2019-12-31 2018-12-31
1 348
1 533
4 109
2 493
-3 581

-2 678

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 876

1 348

Utgående redovisat värde

1 876

1 348

2 982
Not 11 Övriga fordringar/skulder till koncernföretag

6 240

5 219

6 240

5 219

Saldo avräkningskonto

2019-12-31 2018-12-31
-11 292
-9 547
-11 292

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

-9 547

145 846

142 454

Not 12 Kassa och bank
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 Gislavedskommun. De regelverk som styr koncernkontot är av sådan
karaktär att fordran i redovisningen ses som ett ordinärt
bankkonto.

Ingående avskrivningar
-95 338
Försäljningar/utrangeringar 		
Årets avskrivningar
-4 835

-91 597
1 150
-4 891

Kassa
Koncernkonto

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden
142 454
140 818
Inköp
3 392
2 786
Försäljningar/utrangeringar 		
-1 150
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2019-12-31 2018-12-31
1
1
6 757
12 511
6 758

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-100 173

-95 338

Utgående redovisat värde

45 673

47 116

Not 13 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

2019-12-31 2018-12-31
39 983
41 490

Not 9 Inventarier och andra installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

39 983

2019-12-31 2018-12-31
8 337
8 038
1 178
521
-38
-222

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

9 477

8 337

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

-6 761
24
-510

-6 493
222
-490

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-7 247

-6 761

Utgående redovisat värde

2 230

1 576

12 512

41 490

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

2019-12-31 2018-12-31
179
203
577
569
461
437
287
353
1 504

1 562

2019

2018

1 508
-7 500

1 781
-8 500

-5 992

-6 719

Not 15 Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
Lämnat koncernbidrag
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Not 16 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 17 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansdagen.

Gislaved den 25 februari 2020

Bengt-Anders Johansson
Ordförande

Sören Svensson

Berith Ollhage

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Torbjörn Gustafsson

Jan-Eric Pohl

Sören Axelsson

Hans Brunström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 februari 2020

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
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Gyllenfors vattenkraftstation

Renovering av Gyllenfors vattenkraftverk

-

Gyllenfors vattenkraftverk är byggt i mitten av 1930-talet
och producerar ca 4 GWh per år. Denna elenergi räcker
till att försörja mer än 200 villor. Vattenflödet som rinner
i Nissan har ett normalflöde på ca 17 m³/sekund och av
detta vattenflöde så passerar ca 13 m³/sekund genom
kraftstationen. Fallhöjden är 9 meter. En större renovering av kraftstationen gjordes år 2008.
Under året genomfördes det en omfattande renovering
av de s.k. utskovsluckorna. Renoveringen innebar att vi
bytte ut den gamla utskovsluckan som var 14 meter bred
till tre mindre luckor och med en komplett styrning av
dessa. En ny s.k. risgrind har monterats och som fångar
upp och förhindrar att kvistar, trä och liknande saker
flyter in mot kraftstationen.
En ny gångbro har byggts över Nissan och en nytt ytskikts har gjutits på det som på fackspråk kallas skibord.
Skibordet är gjort av betong och är den del av dammen
som utgör öppningen och där vattnet rinner ut från
kraftstationen. Skibordet tillverkades på 1930-talet och
ytskiktet har slitits ned en del under dessa år. Därför
behövdes det en renovering och planen var att ta bort ca
10-12 cm av den befintliga ytan och gjuta ett nytt lager
av betong. Enligt vår entreprenör och sakkunniga var
skibordet i mycket bra skick och de hade aldrig sett ett
bättre bevarat skibord någonsin. Betongen var hårdare
än det intilliggande berget och det var svårt att ta bort
så mycket ytskikt som det var planerat, men det gick att
slutföra.
Vi ger en stor eloge till dem som gjutit skibordet för 85
år sedan. Detta kallar vi hållbar kvalitet.
Vi har nu fått en modernare vattenkraftsanläggning.
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Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved Energi AB
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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 energianvändare inom Gislaveds kommun.
Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström
Gislaved Energi AB (556247-6514), med säte i Gislaved, ägs
till 100% av Gislaved Energi Koncern AB som ägs till 100% av
Gislaveds Kommunhus AB.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ett fortsatt arbete pågår avseende digitalisering inom bolagets
olika verksamhetsområden. Detta uppdrag beskrivs som tre
specifika ägardirektiv för året (för koncernen) och som redovisas enligt plan för ägaren.
Ett större underhållsarbete har genomförts för Gyllenfors
vattenkraftstation som bl.a. inneburit renovering av en s.k.
utskovslucka.
Byte har utförts av ca 1 900 st. armaturer för gatubelysningen
i Anderstorp och Reftele.
Utvecklingen av tjänster och erbjudanden för installation av
solceller har fortsatt.
Elhandel
Det genomsnittliga rörliga elpriset för år 2019 blev 48,06 öre/
kWh (plus moms) inom elområde 3. Det är ca 7 öre lägre än
för år 2018. Både elpriserna och priserna på elcertifikat och
ursprungsgarantier (förnybar el) sjönk under året.
Av bolagets elkunder har ca 62 % avtal om rörligt pris.
Andelen kunder som har anvisningspris har sjunkit med 34 %
sedan år 2015 och uppgår nu till 5 % av totalt antal kunder.
Bolaget erbjuder sina kunder 100% förnybar el.
En del av bolagets inköp av el, elcertifikat och ursprungsgarantier kommer från små privata mikroproducenter av solel.
Antalet mikroproducenter som levererar energi till bolaget
uppgick till 172 st, en ökning med 46 % sedan förra året.
Gatubelysning
Under år 2019 har efter samråd med Gislaveds kommun nya
anläggningar på Hallarydsvägen och etapp två på Linnégatan
i Gislaved installerats. Ny belysning har installerats vid parkeringen och vägarna kring Nordinskolan i Smålandsstenar.

38

Gislaved Energi AB

Bolaget har även utfört entreprenadtjänster på Trafikverkets anläggningar inom kommunerna Gislaved och Gnosjö.
Montering av belysning har gjorts i parkerna Ekekullen i
Anderstorp och Åparken i Hestra där uppdragsgivare har varit
Tekniska förvaltningen i Gislaveds kommun.
Under året har en större investering gjorts i Anderstorp och
Reftele genom utbyte av ett stort antal gatubelysningsarmaturer och till LED-belysning. Detta för att sänka energiförbrukningen, få bättre belysning samt få utökad tid gällande
intervallen för underhållsåtgärder.
Bolaget har påbörjat separering av belysningsanläggningen
i Smålandsstenar enligt beställning från Trafikverket. Anledningen är att det har varit önskvärt att dela upp belysningsanläggningen mellan Bolaget och Trafikverket.
Bolaget har även utfört tjänster på gatubelysningen för Gnosjö kommun.
Elproduktion
Gyllenfors vattenkraftstation har varit i drift under hela år
2019. Med en något sämre start på året på grund av mindre
nederbörd, genererade kraftstationen bra elproduktion under
sommaren och hösten. Årets elproduktion uppgick till 4,6
GWh vilket kan ses som ett medelår. En större renovering har
gjorts på dammen där Bolaget utbytt en utskovslucka och
förbättrat skibord.
Bolaget är delägare (15%) i vindkraftbolaget Klämman Vind
AB som äger två vindkraftverk, med maxeffekten 3,3 MW
per verk och på höjden Klämman, nordost om Reftele. Dessa
har varit i drift under hela året. Årets produktion uppgick till
25,6 GWh vilket kan jämföras med föregående år på 23,1
GWh som var ett bra år. Båda vindkraftverkens elproduktion
uppgick till 99,6 % av den förväntade.
I solcellsanläggningen vid Mossarp producerar bolaget elkraft
och årsproduktionen uppgick till 36 MWh vilket är i samma
nivå som året innan. Solcellsanläggningen vid fastigheten
Lådan producerade ca 4 900 kWh under året.
Värme
Värmeförsäljningen i Gislaved-Anderstorpsnätet under år
2019 blev 39,6 GWh. Dvs. en ökning med 19 % från år
2018 och produktionsmixen har bestått av 99,9 % förnybart
bränsle och spillvärme. Restande del har varit olja. Under år
2019 fattades ett beslut att använda HVO100 istället för olja
och som effektreserv.
Rökgaskondenseringen på Mossarp har producerat 7,1 GWh
värme.
Total värmeförsäljning under år 2019 blev 47,4 GWh.
Tilldelning av utsläppsrätter (totalt 2 599 st) medförde en
försäljning i slutet på året av 2 500 st, vilken gav en intäkt om
632,5 tkr.
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En ny bränslevåg införskaffades under året och ger möjlighet
till effektiv invägning av bränsleleveranser till fjärrvärmeanläggningen i Mossarp.

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

Energitjänster
För våra laddstationer för elfordon har en ny betallösning
via en APP tagits i drift. Vi ser en något ökad användning av
våra laddpunkter även om nyttjandegraden är fortsatt på
låga nivåer. Under året har också skyltning till snabbladdaren
i Smålandia från Rv26 och Rv27 tillkommit. Detta gör att det
blir lättare för elbilsförare att hitta till laddaren och att laddningarna där troligtvis kommer att öka framöver.

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.

En fortsatt satsning på energitjänster ska leda till en effektivare energianvändning för våra kunder, bl.a. genom ökad insikt
om hur energianvändningen ser ut idag och hur den kan
styras på ett bättre sätt.
Marknadsföringen har intensifierats avseende erbjudanden
om installation av bl.a. solceller. Ett flertal offerter har sänts till
flera potentiella kunder och flera beställningar har inkommit.
Samarbete görs med två externa partners vad gäller installationsarbete för solceller och kundrelaterade åtaganden.
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.

Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och har arbetat
vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret. En uppföljande externrevision genomfördes med bra resultat. Bolaget
arbetar fortlöpande med åtgärder för minskad energianvändning. Bolagets strävan att minska påverkan på miljön har
fortsatt genom samverkan med Gislaveds kommun avseende
energieffektivisering av gatubelysningen inom kommunen.
I och med utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved-Anderstorp konverterar kunder från gas- och oljepannor till
fjärrvärme vilket reducerar koldioxidutsläppen i kommunen. Vi
konstaterar fortsatt att satsningarna på förnyelsebara bränslen
ger ett positivt bidrag till miljömålen inom Gislaveds kommuns
klimatstrategi.
Bolaget har tilldelats 2 599 st utsläppsrätter varav 2 500
såldes under året.

-

Bolaget blev under året 100% fossilfri när det gäller värmeproduktionen i Mossarp i och med att det förnybara bränslet
HVO 100 används i de befintliga oljepannorna. Dessa används
normalt endast som haveri- och effektreserv. Även arbetsfordonen i inom verksamheten har försetts med det förnybara
bränslet istället för vanlig diesel.
Elhandelskunderna erbjuds 100 procent förnybar el och Bolaget arbetar vidare med att inköpt elkraft skall vara förnybar.
Utblick/framtid
Bolaget planerar för att fortsätta utveckla nya energitjänster
(även för fjärrvärmeverksamheten) vilka ska leda till en effektivare energianvändning för bolagets kunder.

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 4 566 tkr
vilket är 552 tkr under budgeten på 5 118 tkr.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Balansomslutning
Soliditet %
Avkastning på eget kapital %

Gislaved Energi AB

2019
119 053
4 566
20 088
259 261
39
4

2018
136 589
8 187
29 823
257 643
36
9

2017
98 714
5 405
55 119
229 299
34
7

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

10 392 731
609 490
11 002 221

disponeras så att
utdelas till aktieägare
i ny räkning överföres

1 000 000
10 002 221
11 002 221

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter (i Tkr).
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2016
91 443
1 549
9 326
208 958
34
2

2015
106 004
2 065
8 342
185 160
35
3

RESULTATRÄKNING

Gislaved Energi AB

Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

11
12

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

16

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

14

2019

2018

119 053
820
3

136 589
830
6

119 876

137 425

-83 916
-16 795
-14 045
0

-92 347
-25 521
-11 018
-6

-114 757

-128 893

5 119

8 531

5
-558

1
-346

-553

-345

4 566

8 187

-3 500

-7 950

1 066

237

-456

-190

609

47

-
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Not

2019

2018

7
8
9

18 248
203 584
2 731

19 190
202 631
1 473

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier och andra installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

42

10

6 910

2 136

		

231 473

225 430

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 		
Fordringar hos intresseföretag 		

15
180

15
180

		

195

195

Summa anläggningstillgångar 		

231 668

225 625

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 		

2 187

1 291

		

2 187

1 291

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 		
Fordringar hos koncernföretag
13
Skattefordringar 		
Övriga kortfristiga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
15

763
8 608
25
1 410
12 756

5 895
6 893
418
1 323
12 711

		

23 562

27 240

Kassa och bank 		

1 845

3 487

Summa omsättningstillgångar 		

27 594

32 018

SUMMA TILLGÅNGAR 		

259 262

257 643
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Not

2019

2018

100
20

100
20

120

120

10 393
609

10 346
47

11 002

10 393

11 122

10 513

114 134

103 634

118 500

118 500

118 500

118 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

21

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

18

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-

19

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 783
750
304
7 669

11 230
250
771
12 745

15 506

24 996

259 262

257 643

Rapport över förändringar i eget kapital
Tkr
Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

100

20

10 346

10 466

Årets resultat 			

47

47

20

10 393

10 513

Årets resultat 			
Utgående eget kapital 2019-12-31
100
20

609
11 002

609
11 122

Ingående eget kapital 2018-01-01

Utgående eget kapital 2018-12-31

100

43

KASSAFLÖDESANALYS

44

Gislaved Energi AB

Not

2019

2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 		
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 		
Betald skatt 		

4 566
14 045
-64

8 187
11 018
-150

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 		

18 547

19 055

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete 		
Förändring av kundfordringar 		
Förändring av kortfristiga fordringar 		
Förändring av leverantörsskulder 		
Förändring av kortfristiga skulder 		

-896
5 132
-1 847
-4 447
-5 043

-418
-5 773
-4 265
58
2 039

Kassaflöde från den löpande verksamheten 		

11 446

10 696

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 		

-20 088
0

-29 823
6

Kassaflöde från investeringsverksamheten 		

-20 088

-29 817

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 		
Erhållna (lämnade) koncernbidrag 		

0
7 000

10 000
8 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

7 000

18 250

Årets kassaflöde 		
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 		

-1 642

-871

3 487

4 358

Likvida medel vid årets slut 		

1 845

3 487
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs produktion, värme, elhandel, gatubelysning, 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 produktionen 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 nläggningstillgångar
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 kostnadsförs löpande.

montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är
direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som
tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av
anläggningstillgångar.
Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas 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
Vattenkraftsanläggningar
Solkraftsanläggningar
Fjärrvärmeanläggningar
Gatubelysningsanläggningar
Inventarier
Innehavstid har beaktats.

5%
5%
5%
3,33 - 10 %
3,33 - 5%
10 - 15%

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 tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att
identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av
andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten.
En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.
Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet fördelas i första hand på goodwill. Därefter görs en proportionell
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.
Återföring av nedskrivning
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar återförs
om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

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

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

45

NOTER

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
inkluderar 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
balansdagen, 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 mellanskillnaden 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 förstin, 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.
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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 utsträckning 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 24 425 tkr (22 178 tkr)
samt uppskjuten skattefordran avseende outnyttjat underskott på kapitalplaceringsaktier 231 tkr (231 tkr).
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade 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 balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig
till reserverna.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt 20,6 %) 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 20,6 %).
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de
redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden.
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de
redovisade beloppen i denna årsredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden
anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
bedömningar används sedan för att fastställa redovisade
värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från
andra källor.

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 försäljningskostnader.
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden
avseende exempelvis avkastningskrav.

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.

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 anläggningstillgångar

Not 4 Nettoomsättningens fördelning på
verksamhetsgrenar
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt
följande:

Elförsäljning
Fjärrvärme
Elproduktion
Gatubelysning
Tjänster
Nettoomsättning

2019-12-31
72 464
34 563
3 767
6 643
1 616

2018-12-3177 445
47 317
3 705
6 321
1 801

119 053

136 589

Not 5 Medelantalet 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
87 tkr (61 tkr). Sociala kostnader för styrelsearvode
0 tkr (0 tkr).

Not 6 Ersättning till revisorerna
PwC
		
Revisionsuppdrag 		
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 		
Skatterådgivning 		
Andra uppdrag 		

2019-12-31
73
43
14
28

2018-12-31
68
11
12
20

		

158

111
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Not 7 Byggnader och mark
		
2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 		
22 990
Inköp 			
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

22 990

22 990

Ingående avskrivningar 		
Årets avskrivningar 		

-3 800
-942

-3 141
-659

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-4 742

-3 800

Utgående redovisat värde 		

18 248

19 190

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 		

18 248

19 190

Taxeringsvärden byggnader 		
		

9 126
9 126

15 987
15 987

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar
		
2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 		
293 179
Inköp 		
13 039
Försäljningar/utrangeringar 			

2018-12-31
222 468
73 711
-3 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

306 218

293 179

Ingående avskrivningar 		
-90 549
Omklassificeringar 			
Årets avskrivningar 		
-12 085

-80 705
135
-9 979

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-102 634

-90 549

Ingående nedskrivningar 			
Försäljningar/utrangeringar			

-2 860
2 860

Utgående ackumulerade nedskrivningar 			

0

Utgående redovisat värde 		
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2018-12-31
12 003
10 987

203 584

202 630
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Not 9 Inventarier och andra installationer
		
Ingående anskaffningsvärden 		
Inköp 		

2019-12-31
4 011
2 275

2018-12-31
3 964
47

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

6 286

4 011

Ingående avskrivningar 		
Årets avskrivningar 		

-2 538
-551

-2 157
-381

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-3 089

-2 538

Årets nedskrivningar 		

-466

Utgående ackumulerade nedskrivningar 		

-466

Utgående redovisat värde 		

2 731

1 473

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningar
		
Ingående nedlagda kostnader 		
Under året nedlagda kostnader 		
Under året genomförda omfördelningar 		

2019-12-31
2 136
15 739
-10 965

2018-12-31
57 058
18 166
-73 088

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

6 910

2 136

Utgående redovisat värde 		

6 910

2 136

-

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
		
2019
2018
Övriga ränteintäkter 		
5
1
		
5
1

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
		
Övriga räntekostnader 		

2019
-558

2018
-346

		

-558

-346

Not 13 Skulder/fordringar till koncernföretag
		
Övriga fordringar 		

2019-12-31
8 608

2018-12-31
6 893

		

8 608

6 893
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Not 14 Skatt på årets resultat
		
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 		
Totalt redovisad skatt 		

Gislaved Energi AB

2019

2018

-456

-190

-456

-190

Avstämning av effektiv skatt
2019 		
Belopp
Procent
1 066 		

2018
Belopp
237

Skatt enligt gällande skattesats
21,40
-228
22,00
Ej avdragsgilla kostnader 		
-228 		
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 				

-52
6
-144

Redovisad effektiv skatt 		

-190

Procent
Redovisat resultat före skatt 		

-456 		

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
Upplupna elintäkter
Upplupna intäkter drift och underhåll
Upplupna intäkter fjärrvärme
Förutbetald kostnad avseende olja
Övriga poster

2019-12-31
6 814
688
4 061
876
317

2018-12-31
6 924
671
4 014
567
535

		

12 756

12 711

2019
-10 500
7 500
-500

2018
-16 200
8 500
-250

-3 500

-7 950

Not 16 Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag
		

Not 17 Kassa och bank
Beviljat belopp på koncernkonto uppgår till 7 000 tkr (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.
		
Koncernkonto
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2019-12-31
1 845

2018-12-31
3 487
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Not 18 Obeskattade reserver
2019-12-31

2018-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

114 134

103 634

		

114 134

103 634

2019-12-31
5 213
1 643
812

2018-12-31
5 861
4 283
2 601

7 668

12 745

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna elkostnader
Upplupen kostnad elcertifikat
Övriga poster
		

Not 20 Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansdagen.

Not 21 Disposition av vinst eller förlust
2019-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

-

balanserad vinst
årets vinst

10 393
609

		
disponeras så att
utdelas till aktieägare
i ny räkning överföres

11 002

		

11 002

1 000
10 002
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Not 22 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 23 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Gislaved den 25 februari 2020
Bengt-Anders Johansson
Ordförande

Sören Svensson

Berith Ollhage

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Torbjörn Gustafsson

Jan-Eric Pohl

Sören Axelsson

Hans Brunström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 februari 2020

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
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På väg mot
100 % fossilfri
verksamhet

-

Under år 2019 tog vi steget mot 100 % fossilfri
verksamhet vid vår värmeproduktionsanläggning i
Mossarp, Gislaved. Istället för fossil olja som tidigare
var bränsle i oljepannorna (för haveri- och effektreserv), används nu den förnybara biodieseln HVO
100. Miljödieseln HVO 100 finns också i våra arbetsfordon. Vi köper också sedan tidigare in fossilfri
elkraft till våra laddstationer för elfordon.

Detta är HVO
HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är
ett förnybart drivmedel som kan blandas i diesel
eller ersätter diesel i dieselmotorer. HVO framställs
genom att en vegetabilisk olja eller animaliska
fetter processas med vätgas under inverkan av en
katalysator. Fettsyror reagerar med vätgas vid hög
temperatur och under högt tryck, vilket skapar
kolvätekedjor som är identiska med dieselolja. Den
enda skillnaden mot fossil diesel är att HVO har
något lägre densitet och energiinnehåll.
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Digitalisering och säkerhet
Nytt digitalt dokumentationssystem
Under år 2019 har vi arbetat med att lägga in alla våra ledningar i samma cad-system (elledningar, fjärrvärmekulvertar, fiber
och kanalisation samt gatubelysning). Till det är ett ärendehanteringssystem kopplat. Detta förenklar arbetet med kabelvisningar och felärenden, där vi kan koppla ett felärende direkt till en kartbild vilket gör det smidigare för den som ska åtgärda
felet. Det underlättar också vid projektering då vi enkelt ser hela vår anläggning i ett och samma system.
Byte av elmätare
Utbyte av elmätare till mätare som klarar framtidens krav och förväntningar kommer att vara ett årligt återkommande arbete
för att säkerställa en fortsatt hög driftsäkerhet gällande leverans av mätvärden. Under året har vi införskaffat ett nytt IT- stöd
för elmätarskifte, vilket underlättar det dagliga arbetet.
Implementering av låssystem
En implementering av ett nytt elektroniskt låssystem påbörjades år 2019 för bl.a. elnätstationer och för våra anläggningar
inom fjärrvärmeverksamheten. Det nya systemet höjer personsäkerheten och minskar risken att obehöriga kan komma in på
anläggningarna.
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Från då
till nu

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 affärsuppgörelse med Gislaveds kommun där Gislaved Energi tog över
fjärrvärmeanläggningen på Henja samt gatubelysningen i hela
Gislaveds kommun. Gislaved Energi tog också över ansvaret för
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.
2013 Ny fjärrvärmecentral byggdes i Mossarp.

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.
2018 Invigdes Irene, vår nya skogsflispanna, som levererar fjärrvärme
till det hopbyggda fjärrvärmenätet Gislaved-Anderstorp. Under året
invigdes också Gislaveds första snabbladdare för elfordon.
2019 Renovering av utskovsluckor på GyllenforsVattenkraftverk.
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.
2019 såldes 148 000 000 kWh el (nätbolaget.) Snittkostnaden för nät
och el för ett normalhushåll var ca 1,50 kr/kWh.
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.

2014 Gislaved Energi blir först i Sverige med miljövänliga elstolpar
utan kreosot.
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