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Omslagsbild: 

Elbilen har blivit en symbol för den ökade 
elektrifieringen i samhället. 

Både bilen och allt fler andra produkter är  
uppkopplade till olika tjänster. Värme, 
ventilation, belysning, köksutrustning och 
annat elektriskt kan styras, övervakas och 
lämna driftsstatus med appar. Gislaved Energis 
kunder kan nyttja vår app för att se sin 
elförbrukning bland annat.



Året blev verkligen annorlunda där många fick upp ögonen för vår bransch och att vårt arbete inom  
energiområdet verkligen är viktigt. Energifrågan hamnade på fjärde plats bland årets viktigaste valfrågor 
vilket var en rejäl uppgång sedan förra valet. Sällan har elpriserna hamnat i så stort fokus som de gjorde 
under året. Vi bidrar med förnybar elproduktion via solceller, vind- och vattenkraft samt kraftvärme för 
det svenska energisystemet. Något som också är viktigt att nämna är att kraftvärme, där el produceras 
tillsammans med fjärrvärme bidrar med 9% av all producerad el i Sverige. Då eI produceras i ett 
kraftvärmeverk bildas samtidigt värme som överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt utnyttjas det 
använda bränslet på bästa sätt. Att spara på elen uppmanades vi alla att göra och ett LED i detta är att 
vi bytte ut ca 2680 lampor av gatubelysningen i Gislaveds tätort till energisnåla LED-lampor.

Vi har vant oss med att el alltid ska finnas tillgängligt och med möjligen några korta avbrott emellanåt. 
Men att höra att risken för bortkoppling faktiskt finns när elnätet inte klarar överföringen av el är något 
nytt att ta in för många. Lyckligtvis skedde inget allvarligt.

Det svängiga elpriset nådde än en gång toppnivåer på elbörsen Nordpool. I december blev det s.k. 
månadsmedelvärdet 2,69 kr/kWh i elområde 3 (Stockholm) och drygt 2,71 kr/kWh i elområde 4 
(Malmö). Den varierade och kraftiga prisutvecklingen berodde bl.a. på de höga gaspriserna i Europa, 
överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. 
Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriset i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en 
gemensam elmarknad med övriga Europa.

Vår satsning sedan förra året av att producera el vid kraftvärmeanläggningen i Mossarp har fortsatt att 
bidra till vår lokalt producerade elkraft liksom för våra vattenkraftstationer Gyllenfors och Vikafors samt 
våra egna solcellsanläggningar. Vår elproduktion omfattar också delägande i Klämman Vind i Reftele.

Ett oväntat haveri inträffade i augusti på generatorn vid vårt vattenkraftverk Gyllenfors vilket blev enda 
smolket i bägaren när det gäller elproduktion. Detta medförde att vi behövde ta anläggningen ur drift 
fram till slutet av december. 

Vi tar nu nästa steg under år 2023 genom att starta 
byggnationen av en energipark med vår partner PLS- 
Energy Systems i Hestra AB, där vi tillsammans bygger en sol- 
cellspark, energilager och förbereder för vätgasproduktion 
i området vid riksväg 27 och Räddningstjänstens lokaler. 
Anläggningen kommer bl.a. att vara inkopplad för s.k. 
stödtjänster mot Svenska Kraftnät i syfte att stabilisera 
elnätet vid behov. Glädjande var också att vi fick besked 
om ett 100% ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för 
att bygga en laddstation (el) för tunga fordon. Laddnings-
platsen blir samtidigt en integrerad del av energiparken.

Vi genomförde också en kundundersökning under året där 
vi fick ett fortsatt högt betyg ”Mycket Väl Godkänt”, vilket 
vi är stolta över. Vi har alltid en hög ambition att fortsätta 
vårt arbete för att ge den bästa servicen till alla våra kun-
der. 

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 resultat för våra bolag i kon-
cernen.

Ett varmt tack riktas också till styrelsen för ett gott samarbete och engagemang under året!

Hans Brunström, 
VD och koncernchef
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Ett energirikt år där elpris och kilowattimmar 
blev till ett hett fokusområde! 

VD-KOMMENTAR
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GATUBELYSNING · VATTENKRAFT

Vid Vikafors vattenkraftstation som Gislaved 
Energi äger, har vi installerat en AI-robot. Den  
styr när produktionen av el ska ske. D.v.s. då 
elpriset är som högst och då behovet av elkraft  
är som störst. AI-roboten kan styra vattenkraft- 
verket i olika effektnivåer beroende på hur mycket 
vatten det finns i dammen, hur mycket nederbörd 
som prognosen indikerar samt elprisnivåer. 
Systemet är designat i samarbete mellan Gislaved 
Energi och ett lokalt företag

Vattenkraftverk som styrs av AI-robot

Under året har vi fortsatt att byta ut gatubelysningen i 
kommunens tätorter från högtrycksnatriumlampor till  
LED-armaturer.

Redan under mitten av 1990-talet byttes kommunens kvick-
silverlampor ut mot högtrycksnatriumlampor, d.v.s. till de som 
ger ett lite gulaktigt sken. Natriumlamporna var både mer 
energisnåla och mer miljövänliga än kvicksilverlamporna. Nu 
pågår ett arbete att byta till nästa generations gatubelysning. 
LED-armaturer ger ett bättre ljus än natriumlamporna och 
är mer hållbara och energisnåla. Armaturerna i Reftele, 
Anderstorp, Smålandsstenar, Skeppshult, Burseryd och 
Broaryd är utbytta under de senaste åren. Under år 2022 
har vi bytt i Gislaved tätort till LED-armaturer. De nedtagna 
natriumlamporna monteras isär och metaller och andra delar 
återvinns.

Vi har nu bytt ut nästan 7 000 ljuspunkter till LED vilket har 
gjort en besparing på minst 900 000 kWh per år.

Byte till LED-lampor 
för gatubelysningen  
i Gislaveds kommun
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GYLLENFORS VATTENKRAFTVERK · ELPRISER

Ett elår utöver det vanliga

Gyllenfors vattenkraftverk står stilla  
då energin behövs som mest

Den tredje augusti fick vår beredskapspersonal ett larm ifrån Gyllenfors vattenkraftverk att det stannat. 
Vi åker dit för att göra en inspektion för att undersöka varför den stannade och konstaterar att 
generatorn fått ett överslag och lindningen i statorn brunnit sönder.

Att finna någon i Sverige som med kort varsel kan hjälpa oss att reparera denna skada är inte enkelt då 
vattenkraftverket är från 1930-talet och unikt i sig. Men efter att sökt i vårt nätverk efter en leverantör 
så finner vi till sist en hjälp i Sundsvall. För att laga den delen av generatorn som havererat och som 
väger 6-7 ton samt måste monteras bort från vattenkraftverket, krävs en hel del planering och logistik. 
Statorn är den del av generatorn som ska repareras – och arbetet görs manuellt med koppartråd som 
lindas om för hand. Efter ca sju veckors arbete flyttas statorn till Mölndal för isolationsbehandling och 
därefter återmonteras den i Gyllenfors vattenkraftverk för idrifttagning. Detta sker den 28 december 
med gott resultat. Dock så har vi missat historiskt höga elpriser under denna tid samt förlorat det 
energitillskottet i elnätet som hade varit välbehövt. 

Det svängiga elpriset nådde under året mycket höga 
nivåer på elbörsen Nordpool. I december blev det s.k. 
månadsmedelvärdet 2,69 kr/kWh i elområde 3 (Stockholm) 
och drygt 2,71 kr/kWh i elområde 4 (Malmö). Den varierade 
och kraftiga prisutvecklingen berodde bl.a. på de höga 
gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det 
svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft 
och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna 
av elpriset i angränsande länder eftersom Sverige ingår i 
en gemensam elmarknad med övriga Europa. En minskad 
elanvändning i Sverige kunde noteras under nästan alla 
årets månader men störst var minskningen under perioden 
september till november. Detta kan förklaras av de höga 
elpriserna och hushållen som minskade konsumtionen av el 
under hösten.
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Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved 
Energi Koncern AB avger följande årsredovisning 
för räkenskapsåret 2022. 

Förvaltningsberättelse
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.

Information om verksamheten
Gislaved Energi Koncern AB äger aktierna i två 
dotterbolag. Verksamheten i dotterbolaget Gis-
laved 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 Gis-
laveds kommun. Bolaget erbjuder även energi-
tjänster, entreprenader och serviceavtal. Gislaved 
Energi AB äger 15 % av aktierna i intressebolaget 
Klämman Vind AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har tidigare tillförts 10 mnkr i aktieägar-
tillskott för att möjliggöra IT-infrastruktur för de 
medborgare i Gislaveds kommun som inte har 
samma möjlighet till IT-infrastruktur som övriga 
kommuninvånare. Dialog har under året förts i 
olika omgångar med nationella nätägare om det 
stöd som finns att söka. Bidraget är öppet för 
både fiberföreningar och de marknadsaktörer 
som har fiberutbyggnad i sitt affärskoncept. Stöd 
utbetalas dock inte till en enskild individ. 
Fortsatt dialog har genomförts under året med 
privata nätägare och fiberföreningar.  Fram till 
årsskiftet 2022/2023 har stöd beviljats för sju 
ansökningar. 

Under räkenskapsåret har coronavirus Covid-19  
fortsatt att påverka världen om än med en lägre 
kraft än tidigare år. Restriktionerna har sedan 
tidigare tagits bort. Bolaget följer alltid råd och 
anvisningar från Folkhälsomyndigheten och 
informerar personal och andra intressenter om 
det aktuella läget. Vi har en verksamhet som 
klarar att upprätthålla kritiska funktioner med låg 
bemanning i beredskap. En plan för att upprätt- 
hålla kritiska funktioner finns. Verksamheten 
har under året inte påverkats av denna pandemi 
och bolagets ekonomiska ställning har ännu inte 
påverkats negativt. Utvecklingen följs noga och 
bolaget har en finansiell ställning som gör att man 
kan stå emot betydande nedgång. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Dotterbolagens anläggningar som t.ex. nät-
stationer, 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 eldistribu-
tion samt värmedistribution kan också råka ut för 
haverier med skador på egna anläggningar som 
följd och om inte avbrotten avhjälps i tid även för-
orsaka avbrottsersättningar. Exempel på tänkbara 
orsaker är kraftiga blixtnedslag i samband med 
åskväder, avgrävda elkablar, nedblåsta stolpar, 
stormfälld skog, skadade fjärrvärmeledningar etc. 
Koncernen bedriver ett långsiktigt arbete i syfte 
att minska riskerna för haverier samt att minska 
skadeeffekterna vid avbrott m.m. 

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

Personal
Bolaget har inga anställda.

Ekonomi
Resultat efter dispositioner och skatt för bolaget 
uppgick till 2 531 tkr. Utdelning till Gislaveds  
Kommunhus AB föreslås ske med 2 097 610 kr.

Miljö
Dotterbolagen är certifierade enligt ISO 
14001:2015 och har arbetat vidare med miljö-
frågor under verksamhetsåret. En uppföljande 
externrevision har genomförts med bra resultat. 
Bolagen arbetar fortlöpande med åtgärder för 
minskad energianvändning.

Utblick/framtid
Fortsatta kontakter kommer att göras med i 
huvudsak privata nätägare i syfte att möjliggöra 
utbyggnad till de områden som saknar bredband. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi Koncern AB

GISLAVED ENERGI KONCERN AB



”Jag anlitar dem alltid. Jag köper el av dem. Jag resonerar 
som så att man ska stödja de som är nära och lokala.  
De har genomfört ett byte till LED-belysning i området,  
det lyser så fint.”

Person nr 97, NKI 2022
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Gislaved Energi Koncern AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 288 285 200 92 38

Resultat efter finansiella poster -2 761 -90 1 642 1 480 -231

Balansomslutning 12 349 12 638 13 415 12 174 13 559

Förändring av eget kapital (Tkr) Aktie-
kapital

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 100 11 332 508 11 940

Utdelning -2 591 -2 591

Ombokning fg års resultat 508 -508 0

Årets resultat 2 531 2 531

Belopp vid årets utgång 100 9 249 2 531 11 879

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 9 248 757

årets vinst 2 530 635

11 779 392

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 2 097 610

i ny räkning överföres 9 681 782

11 779 392



”Framförallt tryggheten i att det fungerar så bra. Inte ens 
de stormarna som har blåst tidigare innebar några stora 
problem. De var tidiga med att gräva ned elledningarna  
hela vägen ut till oss som verkligen bor så långt ut på  
landet man kan komma.”

Person nr 316, NKI 2022
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Gislaved Energi Koncern ABRESULTATRÄKNING

Not 2022 2021

Nettoomsättning 288 285

288 285

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -5 549 -875

-5 549 -875

Rörelseresultat -5 261 -590

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 3 2 500 500

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

2 500 500

Resultat efter finansiella poster -2 761 -90

Bokslutsdispositioner 4 5 300 600

Resultat före skatt 2 539 510

Skatt på årets resultat -8 -2

Årets resultat 2 531 508
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Koncern AB

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 5 550 550

Summa anläggningstillgångar 550 550

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 6 11 160 5 982

Övriga fordringar 446 3 194

11 606 9 176 

Kassa och bank 193 2 912

Summa omsättningstillgångar 11 799 12 088

SUMMA TILLGÅNGAR 12 349 12 638

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 9 249 11 332

Årets resultat 2 531 508

11 779 11 840

Summa eget kapital 11 879 11 940

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 90

Skulder till koncernföretag 454 604

Akutella skatteskulder 8 4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 0

470 698

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 349 12 638
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Gislaved Energi Koncern ABNOTER

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med års-
redovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning  
och koncernredovisning (K3).

Gislaved Energi Koncern AB upprättar ingen koncern- 
redovisning med hänvisning till att företaget och 
samtliga dotterföretag omfattas av koncernredovisningen 
som upprättas av ett överordnat moderföretag, 
Gislaveds Kommunhus AB, org nr 559084-6191.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Finansiella instrument
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de 
uppkommer.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget 
kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod 
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga 
avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån gällande skattesats på balansdagen. 
Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell 
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som 
avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

NOT 2 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.

NOT 3 RESULTAT FRÅN ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG

2022 2021
Erhållna utdelningar 2 500 500

2 500 500 

NOT 4 BOKSLUTSDISPOSITIONER
2022 2021

Erhållet koncernbidrag 5 300 600
5 300 600 
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Bengt-Anders Johansson
Ordförande

Sören Svensson

Berith Ollhage Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Torbjörn Gustafsson Jan-Erik Pohl

Sören Axelsson Hans Brunström 
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-02-22

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor

NOT 5 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2022-12-31 2021-12-31
Ingående 
anskaffningsvärden 550 550
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 550 550

Utgående redovisat 
värden 550 550

Gislaved Energi AB 556247-6514 
Säte: Gislaved 
100% kapitalandel, 1 000 aktier

Gislaved Energi Elnät AB 556223-8765  
Säte: Gislaved 
100% kapitalandel, 5 000 aktier

NOT 6 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

2022-12-31 2021-12-31
Fordringar hos 
koncernföretag 11 160 5 982

11 160 5 982

NOT 7 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet består av 1 000 st aktier med kvotvärde 
100 kr.

NOT 8 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Bolaget har inga eventualförpliktelser

NOT 9 STÄLLDA SÄKERHETER

Bolaget har inga ställda säkerheter.

NOT 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har uppstått efter 
balansdagen
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El och teknik

Vårt el-team ansvarar för att allt fungerar i det 
vanliga elnätet samt i gatubelysning och vår 
elproduktion mm. Teknikteamet har hand om 
underhåll och utveckling av våra tjänster och 
it-miljö.

Kundtjänst och marknad

Det är oss du möter när du besöker 
eller kontaktar Gislaved Energi. 
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Fjärrvärme

Fjärrvärmeteamet ser till att kommunen har 
det varmt och skönt med fjärrvärme i Gislaved, 
Anderstorp, Hestra, Reftele, Broaryd och 
Burseryd.

Styrelsen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved 
Energi Elnät AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2022.

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har coronavirus Covid 19 
fortsatt att påverka världen om än med en lägre 
kraft än tidigare år. Restriktionerna har sedan 
tidigare tagits bort.

Bolaget följer alltid råd och anvisningar från 
Folkhälsomyndigheten och informerar personal 
och andra intressenter om det aktuella läget. Vi 
har en verksamhet som klarar att upprätthålla 
kritiska funktioner med låg bemanning i 
beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska 
funktioner finns. Verksamheten har under året 
inte påverkats av denna pandemi och bolagets 
ekonomiska ställning har ännu inte påverkats 
negativt. Utvecklingen följs noga och bolaget har 
en finansiell ställning som gör att man kan stå 
emot betydande nedgång.

Elnät
Bolaget ser en fortsatt positiv trend genom flera 
utökningar av ansluten effekt till industriföretag, 
inkomna förfrågningar samt nyanslutningar. Under 
året har reinvesteringar i elnätet genomförts 
genom utbyte av jordkabel. Reinvestering har 
också utförts på transformatorer och låg- och 
högspänningsställverk och har bytts ut mot nya 
under året. Detta för att göra leveransen av el så 
driftsäker som möjligt.

Ett större arbete har gjorts under året i Båraryds-
området med att gräva ned kabel som ersätter 
luftledning. Detta för att vädersäkra elnätet ännu 
mer. Bolaget har även installerat ett stödsystem 
för elnätet där man ser vilka faktiska lastnivåer 
vi har timme för timme för hela elnätet året om. 
Under året har bolaget fortsatt arbetet med att 
implementera ett nytt elektroniskt låssystem för 
bl.a. elnätstationer. Det nya systemet höjer 
personsäkerheten och minskar risken att 

obehöriga kan komma in på anläggningarna.
Det har också gjorts en förstudie och utredning 
avseende en planerad större reinvestering av en 
mottagningsstation.

Bolaget ser en ökning i antal anslutningar av sol-
celler s.k. mikroproducenter i vårt elnät samt att 
det även inkommit flera förfrågningar under året 
av större solcellsparker.

Omsättningen i elnätet var 150,2 GWh vilket är 
lägre än föregående år på 165,1 GWh med ca 10%. 
En del av förklaringen är sannolikt att det varit 
ett högt elpris under året vilket gjort att många 
försökt spara på energi.

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 av-
brottsersättningar. Exempel på tänkbara orsaker 
är kraftiga blixtnedslag i samband med åskväder, 
avgrävda elkablar, nedblåsta stolpar, stormfälld 
skog etc. Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete 
i syfte att minska riskerna för haverier samt att 
minska skadeeffekterna vid avbrott m.m.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finan-
siella 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.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till  
7 549 tkr vilket är 10 tkr över prognosen på  
7 539 tkr. Utdelning till Gislaved Energi  
Koncern AB föreslås inte ske i år.

Personal
Total sjukfrånvaro under år 2022 var 2,57 %  
(föregående år 4,85%). Av den totala sjuk-
frånvaron utgörs 0 % av långtidsfrånvaro. Bolaget 
hade vid årsskiftet 19 anställda medarbetare, 
varav tre personer är kvinnor.

Under året har bolaget anställt fyra personer 
(ekonomichef, teamchef värme, värmetekniker 
samt en elmontör).

Gislaved Energi Elnät AB

GISLAVED ENERGI ELNÄT AB



15
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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 energi- 
användning.

Utblick/framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fort- 
sätter. Bolaget kommer att fortsätta genomföra 
investeringar som stärker leveranssäkerheten och 
personsäkerheten i elnätet. Bolaget fortsätter 
under år 2023 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.

Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 51 145 50 345 48 165 46 494 46 885

Resultat efter finansiella poster 7 549 7 438 5 868 6 360 7 080

Balansomslutning 109 746 97 376 88 203 78 935 87 238

Investeringar i materiella anl tillg 8 431 3 954 9 369 5 098 3 122

Antal anställda 19 19 23 22 21

Soliditet % 40 46 56 61 58

Avkastning på eget kapital % 17 17 10 10 14

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 13 433 284

årets vinst 399 991

13 833 275

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 0

i ny räkning överföres 13 833 275

13 833 275



”Det är lätt att få kontakt med Gislaved Energi när man 
ringer in till dem, personalen är trevliga och enkla att prata 
med.”

Person nr 97, NKI 2022
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Gislaved Energi Elnät ABRESULTATRÄKNING

Not 2022 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 51 145 50 345

Aktiverat arbete för egen räkning 879 634

Övriga rörelseintäkter 1 291 518

53 315 51 497

Rörelsens kostnader

Kostnader för transitering och inköp av kraft -15 009 -13 678

Övriga externa kostnader -8 324 -7 932

Personalkostnader 3 -16 046 -15 833

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -6 736 -6 680

-46 115 -44 123

Rörelseresultat 7 200 7 374

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 349 75

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 0 -11

349 64

Resultat efter finansiella poster 7 549 7 438

Bokslutsdispositioner 6 -7 000 -6 225

Resultat före skatt 549 1 213

Skatt på årets resultat -149 -220

Årets resultat 400 993
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Elnät AB

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvaror 7 831 1 139

831 1 139

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 2 061 2 295

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 42 984 45 544

Inventarier, verktyg och andra installationer 10 2 600 3 021

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 11

materiella anläggningstillgångar 7 828 2 611

55 473 53 471

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 0 60

0 60

Summa anläggningstillgångar 56 304 54 670

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 276 14 524

Fordringar hos koncernföretag 12 4 875 4 226

Aktuella skattefordringar 188 41

Övriga fordringar 92 63

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 663 4 943

25 094 23 797

Kassa och bank 13 28 348 18 909

Summa omsättningstillgångar 53 442 42 706

SUMMA TILLGÅNGAR 109 746 97 376



18

Gislaved Energi Elnät ABBALANSRÄKNING

Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 500 500

Reservfond 100 100

600 600

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 13 433 13 440

Årets resultat 400 993

13 833 14 433

Summa eget kapital 14 433 15 033

Obeskattade reserver 14 36 500 37 600

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 1 292 373

Summa avsättningar 1 292 373

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 287 3 767

Skulder till koncernföretag 42 597 31 015

Övriga kortfristiga skulder 7 592 6 384

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 3 045 3 204

Summa kortfristiga skulder 57 521 44 370

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 109 746 97 376



”Jag tycker att Gislaved Energi är miljömässiga med sina 
hållbara val och klimatmässiga energival.”

Person nr 279, NKI 2022
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITALGislaved Energi Elnät AB

Aktie-
kapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 500 100 13 940 14 540

Årets resultat 993 993

Utdelning -500 -500

Utgående eget kapital 2021-12-31 500 100 14 433 15 033

Årets resultat 400 400

Utdelning -1000 -1000

Utgående eget kapital 2022-12-31 500 100 13 833 14 433
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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. 

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 19 % (18 %) av försäljningen 
andra företag inom koncernen.

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

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

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

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 
sannolikt att 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.

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.

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 2,5 - 5,0 %
Distributionsanläggningar 3,33 - 5,0 %
Elpannor och elmätare 10 %
Maskiner 15 %
Inventarier, verktyg och installationer 10 - 15 %
Motorfordon 10 - 20 %
Datorer 33 %
Immateriella anläggningstillgångar 10 %

Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar
Allmänna principer
När det finns en indikation på att en tillgångs värde 
minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det 
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.

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 nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella 

Gislaved Energi Elnät AB
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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 avtals-
mässiga 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 anläggnings-
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som för-
väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. 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, redo-
visas 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 i bolaget på 
obeskattade reserver 7 519 tkr (7 746 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.

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 (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutningen.

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

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att 
företagsledning och styrelse gör antaganden om fram-
tiden 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.
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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 balans- 
räkningen avseende immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivnings- 
behov i enlighet med de redovisningsprinciper som 
beskrivs i bolagets Not 1 Redovisnings- och värderings- 
principer. Återvinningsvärden för kassagenererande 
enheter har fastställts genom beräkning av nyttjande-
värden 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 skatte-
fordringar 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.

NOT 3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER OCH ANDRA 
ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

2022 2021
Medelantalet anställda
Kvinnor 3 4
Män 14 15

17 19

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 192 1 138
Övriga anställda 8 967 9 464

10 159 10 602

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse
och verkställande direktör 190 174
Pensionskostnader för övriga
anställda 787 798
Övriga sociala avgifter enligt lag
och avtal 3 433 3 537

4 410 4 509

Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 14 569 15 111

NOT 4 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

2022 2021
Ränteintäkter 349 75

349 75

NOT 5 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

2022 2021
Räntekostnader 0 -11

0 -11

NOT 6 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2022 2021

Skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 1 100 1 775
Lämnat koncernbidrag -8 100 -8 000

-7 000 -6 225

NOTER Gislaved Energi Elnät AB
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NOT 7 BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
PROGRAMVAROR

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 083 3 083
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 083 3 083

Ingående avskrivningar -1 944 -1 636
Årets avskrivningar -308 -308
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 252 -1 944

Utgående redovisat värde 831 1 139

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 921 8 921
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 921 8 921

Ingående avskrivningar -6 626 -6 397
Årets avskrivningar -234 -229
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 860 -6 626

Utgående redovisat värde 2 061 2 295

Taxeringsvärden för
fastigheter i Sverige 6 498 6 240

6 498 6 240

NOT 9 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA 
ANLÄGGNINGAR

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 152 642 155 142
Inköp 0 78
Försäljningar/utrangeringar 0 -3 754
Omklassificeringar 2 918 1 177
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 155 560 152 643

Ingående avskrivningar -107 099 -105 223
Försäljningar/utrangeringar 0 3 609
Årets avskrivningar -5 477 -5 485
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -112 576 -107 099

Utgående redovisat värde 42 984 45 544

NOT 10 INVENTARIER, VERKTYG OCH ANDRA 
INSTALLATIONER

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 656 9 458
Inköp 172 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Omklassificeringar 124 1 198
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 10 952 10 656

Ingående avskrivningar -7 635 -6 977
Försäljningar/utrangeringar 0
Årets avskrivningar -717 -659
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -8 352 -7 636

Utgående redovisat värde 2 600 3 020

NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH 
FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR

2022-12-31 2021-12-31

Ingående nedlagda kostnader 2 611 1 110
Under året nedlagda 
kostnader 8 259 3 876
Under året genomförda 
omfördelningar -3 042 -2 375
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 828 2 611

Utgående redovisat värde 7 828 2 611

NOT 12 ÖVRIGA FORDRINGAR TILL 
KONCERNFÖRETAG

2022-12-31 2021-12-31

Fordringar till koncernföretag 4 875 4 226
4 875 4 226

NOT 13 KASSA OCH BANK

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.

2022-12-31 2021-12-31

Koncernkonto 28 348 18 909
28 348 18 909

NOTERGislaved Energi Elnät AB
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NOT 14 OBESKATTADE RESERVER

2021-12-31 2021-12-31

Ackumulerade
överavskrivningar 36 500 37 600

36 500 37 600

NOT 15 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

2022-12-31 2021-12-31

Upplupna löner 286 181 
Upplupna semesterlöner 645 712
Upplupna sociala avgifter 292 280 
Övriga poster 1 822 2 267

3 045 3 440

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 2023-02-21

Bengt-Anders Johansson
Ordförande

Sören Svensson

Berith Ollhage Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Torbjörn Gustafsson Jan-Erik Pohl

Sören Axelsson Hans Brunström 
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-02-22

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor

NOTER Gislaved Energi Elnät AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi AB

Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved 
Energi AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2022.

Information om verksamheten
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.

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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året bildades bolaget Gislaved Energipark AB, 
där Gislaved Energi AB tillsammans med partnern 
PLS-Energy Systems i Hestra AB, äger 50% 
vardera av bolaget. Bolaget ska bedriva långsiktig 
utveckling, produktion och försäljning inom 
verksamhetsområdet förnyelsebar energi, 
energilagring och vätgas-/syrgasproduktion, 
tjänster inom frekvensmarknaden (SVK) och 
därmed förenlig verksamhet.

Året har kännetecknats av en elmarknad som 
inneburit volatila och höga elpriser för konsumen-
terna och ökade intäkter för elproducenterna. 
Även elhandeln fick en påverkan i och med de 
kraftiga svängningarna i elpriset. En följd av detta 
har varit att fastprisavtalen för el inte kunde teck-
nas under året.

Vattenkraftstationerna Gyllenfors och Vikafors 
samt vårt delägande i Klämman Vind har 
bidragit till ett bra resultat trots att ett haveri 
inträffade vid anläggningen i Gyllenfors i augusti. 
Generatorn i anläggningen fick ett större fel och 
skickades på reparation. Felet innebar att ingen 
elproduktion kunnat ske vid vattenkraftstationen 
förrän driftsättningen under den sista veckan av 
december. Kontakt har tagits med försäkrings-
bolaget och ärendet har inte avslutats under året.

Under räkenskapsåret har coronavirus Covid-19 
fortsatt att påverka världen om än med en 
lägre kraft än tidigare år. Restriktionerna har 
sedan tidigare tagits bort. Bolaget följer alltid 
råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten 
och informerar personal och andra intressenter 
om det aktuella läget. Vi har en verksamhet 
som klarar att upprätthålla kritiska funktioner 
med låg bemanning i beredskap. En plan för att 
upprätthålla kritiska funktioner finns.

Verksamheten har under året inte påverkats av 
denna pandemi och bolagets ekonomiska ställning 
har ännu inte påverkats negativt. Utvecklingen 
följs noga och bolaget har en finansiell ställning 
som gör att man kan stå emot betydande 
nedgång.

Elhandel
Elpriset nådde än en gång mycket höga nivåer på 
elbörsen Nordpool under året. I december blev det 
s.k. månadsmedelvärdet 2,69 kr/kWh i elområde 3 
(Stockholm) och drygt 2,71 kr/kWh i elområde 4 
(Malmö).

Det svenska elsystemet är sammankopplat med 
det europeiska och därför påverkas våra elpriser 
av den europeiska prisutvecklingen på el. Minskad 
elproduktion i vissa länder och svårigheter att  
importera från andra länder har pressat upp 
priserna under året.

Rysslands invasion av Ukraina påverkade elpriserna 
i Europa genom minskade gasleveranser och ökad 
oro på marknaden. Naturgaspriset steg också 
till mycket höga nivåer, vilket i sin tur påverkat 
den nordiska elbörsen. Frankrike hade problem 
med sina kärnkraftsreaktorer. Detta till följd av 
varmt väder och svårighet att kyla reaktorerna 
som sedan fick stängas av. Ytterligare en faktor 
är att den globala ekonomin visat tecken på 
återhämtning från coronapandemin. Det har 
medfört högre priser på fossila bränslen såsom 
kol, gas och olja.

Av bolagets elkunder har ca 82 % avtal om rörligt 
pris.

Bolaget erbjuder sina kunder 100% förnybar el. 
Priset på förnybar el, s.k. ursprungsgarantier har 
på grund av den sämre hydrologiska balansen och 
omvärldsfaktorer kraftigt stigit i pris.

En del av bolagets inköp av el, elcertifikat och 
ursprungsgarantier kommer från små privata  
mikroproducenter av solel. Antalet mikro-
producenter som levererar energi till bolaget 
uppgår till 470 stycken i december 2022.

Gatubelysning
Byte har utförts av drygt 2 680 armaturer till 
energisnål LED-teknik för gatubelysningen i  
Gislaveds tätort. Detta för att sänka energi- 
förbrukningen, få bättre belysning samt få  
längre intervall för underhållsåtgärder.

Södra Tånghult och del av Öreryd har utgått ut 
belysningsavtalet med Gislaveds kommun.

Under år 2022 har nya anläggningar efter samråd 
med Gislaveds kommun installerats på Haghult-
sleden i Smålandsstenar och på Skomakargärdet 
etapp II som är nytt bostadsområde.

GISLAVED ENERGI AB
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Elproduktion
Gyllenfors vattenkraftstation har varit i drift fram 
till början av augusti. Detta på grund av ett haveri 
som inträffade på generatorn. Fram till dess blev 
elproduktionen 3,0 GWh, vilket kan ses som 
något högre än ett medelår. Total produktion 
blev 3,1 GWh för hela 2022. Elpriserna har varit 
gynnsamma för elproduktionen under driftåret.

För Vikafors vattenkraftstation, nordväst om 
Gislaved, har vi investerat i ett nytt inflödesgaller 
samt en s.k. AI-robot som styr anläggningen när 
det är mest optimalt att köra utifrån energipris 
och magasinsvolym. Bolaget är ägare till vatten- 
kraftstationen till 100%. Vikafors vattenkraft-
station har en maxeffekt på ca 290 kW och har 
under året genererat 0,47 GWh.

Bolaget är delägare (15%) i intressebolaget  
Klämman Vind AB som äger två vindkraftverk, 
med maxeffekten 3,3 MW per verk och placerade 
på höjden Klämman, nordost om Reftele. Dessa  
har varit i drift under hela året. Årets produktion 
uppgick till 23,5 GWh och är i nivå med före-
gående år på 23 GWh, vilket var ett bra 
produktionsår. Båda vindkraftverkens produktion 
uppgick till 99,3 % av förväntad elproduktion.

De solcellsanläggningar vi har på våra egna 
fastigheter har en toppeffekt om 120 kW och är 
placerade på Mårtensgatan och i Mossarp. Dessa 
har tillsammans under året producerat 72 MWh. 
Anläggningen vid vårt kontor har ett energilager 
(batterier) kopplat till sig för att jämna ut elleve-
ransen.

Värme
Totala värmeförsäljningen uppgick till 52,7 GWh 
vilket ger en minskning med 7 % jämfört med år 
2021. I Gislaved-Anderstorpsnätet blev värmeför-
säljningen 44,6 GWh, och en minskning med 7%. 
I våra närvärmenät blev försäljningen 8,5 GWh. 
Förklaringen är bl.a. att år 2022 var ett varmare 
år än året innan. Ett antal nya anslutningar av 
kunder har samtidigt bidragit till att hålla fjärrvär-
meleveransen fortsatt hög. Produktionsmixen har 
bestått av 99,8 % förnybart bränsle och reste-
rande del har varit biodiesel (HVO 100).

Tilldelning av utsläppsrätter har erhållits om totalt 
2 319 stycken och försäljning genomfördes under 
året av 4 300 st.

Under året har vi anslutit sju (7) nya kunder till 
fjärrvärmenätet i Gislaved-Anderstorp och ytter- 
ligare tre återstår där vi avslutat vårt åtagande 
och inväntar att kunden kopplar in sin utrustning.

Energitjänster
Avtal har tecknats med Fastighet- och Service-
kontoret vilken gäller en installation av en sol-
cellsanläggning vid Räddningstjänstens lokaler. 
Projektet startar under år 2023.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets anläggningar för energiproduktion kan 
utsättas för haverier av olika slag. Exempel på 
tänkbara orsaker till haverier är sabotage, natur- 
katastrofer, 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 skade-
effekterna vid avbrott m.m.

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

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick 
till 8 222 tkr vilket är 4 926 tkr över prognosen på 
3 296 tkr. Höga priser på producerad elkraft samt 
bra resultat på fjärrvärmen bidrar till stor del till 
avvikelsen. Utdelning till Gislaved Energi Koncern 
AB föreslås inte ske.

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

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

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 energi-
användning. Bolagets strävan att minska påverkan 
på miljön har fortsatt genom samverkan med 
Gislaveds kommun avseende energieffektivisering 
av gatubelysningen inom kommunen. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 217 265 148 220 89 038 119 053 136 589

Resultat efter finansiella poster 8 222 5 514 3 475 4 566 8 187

Balansomslutning 335 314 313 681 272 991 259 262 257 643

Investeringar i materiella anl tillg 12 840 17 599 15 152 20 088 29 823

Soliditet % 37 38 40 39 36

Avkastning på eget kapital % 7 5 3 4 9

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 10 091 359

årets vinst 1 908 485

11 999 844 

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 0

i ny räkning överföres 11 999 844

11 999 844

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 är 100% fossilfri när det gäller värme- 
produktionen i Mossarp och i med att det 
förnybara bränslet HVO 100 används i de 
befintliga oljepannorna. Dessa används normalt 
endast som haveri- och effektreserv. Även för 
arbetsfordonen används det förnybara bränslet 
istället för vanlig diesel.

Den under år 2021 driftsatta kraftvärmemodulen i 
Mossarp bidrar till produktionen av förnybar el. El-
handelskunderna erbjuds 100 procent förnybar el.

Utblick/framtid
Utbyggnaden av fjärrvärmeledningar och anslut-
ning av nya kunder fortsätter.
En av bolagets målsättningar är att öka andelen 
egenproducerad Naturel genom nyinvesteringar i 
vindkraft, solkraft och vattenkraft.

Tjänsteutbudet inom Internet of Things (IoT)  
kommer fortsätta att utvecklas där vi fortsatt 
arbetar för att driftsätta ett s.k. LoRaWAN-nät 
(trådlöst nätverk) inom hela Gislaveds kommun.
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Gislaved Energi AB RESULTATRÄKNING

Not 2022 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3, 4 217 265 148 220

Aktiverat arbete för egen räkning 419 757

Övriga rörelseintäkter 4 526 0

222 210 148 977

Rörelsens kostnader 4, 5

Råvaror och andra direkta kostnader -178 145 -112 253

Övriga externa kostnader 6 -20 410 -16 277

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -14 649 -14 430

Övriga rörelsekostnader 0 -11

-213 204 -142 972

Rörelseresultat 9 006 6 005

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 67 22

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -852 -514

-785 -491

Resultat efter finansiella poster 8 222 5 514

Bokslutsdispositioner 9 -5 900 -4 600

Resultat före skatt 2 322 914

Skatt på årets resultat 10 -413 321

Årets resultat 1 908 1 235
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Gislaved Energi ABBALANSRÄKNING

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 20 709 21 642

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 199 048 208 429

Inventarier, verktyg och andra installationer 13 1 752 2 099

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 14 11 656 2 804

233 165 234 974

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 40 15

Fordringar hos intresseföretag 16 405 180

Uppskjuten skattefordran 0 370

445 565

Summa anläggningstillgångar 233 610 235 539

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 1 417 2 536

1 417 2 536

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 883 1 521

Fordringar hos koncernföretag 17 39 325 29 538

Aktuella skattefordringar 465 292

Övriga kortsiktiga fordringar 73 3 529

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 50 686 35 957

91 432 70 837

Kassa och bank 19 8 855 4 769

Summa omsättningstillgångar 101 704 78 142

SUMMA TILLGÅNGAR 335 314 313 681
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi AB

Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

Reservfond 20 20

120 120

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 10 091 10 357

Årets resultat 1 908 1 235

11 999 11 592

Summa eget kapital 12 119 11 712

Obeskattade reserver 20 142 534 133 834

Långfristiga skulder 21

Skulder till kreditinstitut 22 80 000 95 000

80 000 95 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 38 500 23 500

Leverantörsskulder 6 459 6 293

Skulder till koncernföretag 5 567 4 707

Övriga kortfristiga skulder 5 121 6 557

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 45 014 32 078

100 661 73 135

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 335 314 313 681

”Appen är jättebra. Man kan se sin förbrukning per dygn. 
Man kan även se vad som dras varje timme”

Person nr 64, NKI 2022
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KASSAFLÖDESANALYS Gislaved Energi AB

KASSAFLÖDESANALYS 2022 2021

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 8 222 5 514

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 649 14 430

Betald skatt -216 -88

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

22 655 19 856

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete 1 119 -394

Förändring av kundfordringar 638 -916

Förändring av kortfristiga fordringar -21 061 -43 017

Förändring av leverantörsskulder 166 -1 975

Förändring av kortfristiga skulder 12 359 35 169

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 876 8 723

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -12 840 -17 599

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -250 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 090 -17 599

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -1 500 0

Erhållet koncernbidrag 2 800 7 400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 300 7 400

Årets kassaflöde 4 086 -1 476

Likvida medel vid årets början 4 769 6 245

Likvida medel vid årets slut 8 855 4 769

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktie-
kapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 100 20 10 357 10 477

Årets resultat 1 235 1 235

Utgående eget kapital 2021-12-31 100 20 11 591 11 711

Årets resultat 1 908 1 908

Utdelning -1 500 -1 500

Utgående eget kapital 2022-12-31 100 20 12 000 12 120
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NOTER

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

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde 
kostnadsförs löpande.

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 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 4 %
Vattenkraftsanläggningar 5 %
Solkraftsanläggningar 5 %
Fjärrvärmeanläggningar 3,33-10 %
Gatubelysningsanläggningar 3,33-5 %
Inventarier 10-15 %

Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde 
minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det 
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.
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 åter-
förs 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 åter-
förs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har 
förändrats.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde 

Gislaved Energi AB
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på balansdagen. Anskaffningsvärde utgörs av 
inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. 
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. 
Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i 
varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget 
kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod 
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga 
avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån gällande skattesats på balansdagen. 
Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell 
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som 
avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatte-
skulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men 
före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

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

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att 
företagsledning och styrelse gör antaganden om fram- 
tiden och andra viktiga källor till osäkerhet i upp-
skattningar 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 redo- 
visade 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.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella 
anläggningstillgångar

Företaget har betydande värden redovisade i balans- 
räkningen avseende immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivnings- 
behov i enlighet med de redovisningsprinciper som  
beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassa-
genererande enheter har fastställts genom beräkning 
av nyttjandevärden eller verkligt värde minus för-
säljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden 
och andra adekvata antaganden avseende exempelvis 
avkastningskrav.

NOT 3 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PÅ
VERKSAMHETSGRENAR

2022 2021

Elförsäljning 152 440 93 488
Fjärrvärme 46 899 40 298
Elproduktion 7 845 6 738
Gatubelysning 9 530 7 207
Tjänster 551 489
Nettoomsättning 217 265 148 220

NOT 4 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN 
KONCERNFÖRETAG

Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
5 % (6 %) av inköpen och 8 % (2 %) av försäljningen 
andra företag inom koncernen.

Gislaved Energi ABNOTER
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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 77 tkr 
(90 tkr). Sociala kostnader för styrelsearvode 0 tkr (0 
tkr).

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

PwC
2022 2021

Revisionsuppdrag 80 80
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget 40 30
Skatterådgivning 15 15

135 125

NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

2022 2021

Övriga ränteintäkter 67 22
67 22

NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

2022 2021

Övriga räntekostnader -852 -514
-852 -514

NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2022 2021

Förändringar av 
överavskrivningar -8 700 -12 000
Erhållet koncernbidrag 2 800 7 400

-5 900 -4 600

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2022 2021

Aktuell skatt -43 -49
Uppskjuten skatt -370 370
Totalt redovisad skatt -413 321

Avstämning av effektiv skatt
% 2022 % 2021

Redovisat resultat före 
skatt 2 322 914
Skatt enligt gällande 
skattesats 20,6 -478 20,6 -188
Ej avdragsgilla kostnader -10 -7
Ej skattepliktiga intäkter 3 5
Skattereduktion inventarier 468
Skatt hänförlig till tidigare 
års redovisade resultat -25 142
Uppskjuten skatt -370 370
Redovisad effektiv skatt 17,8 -413 -35,1 321

NOT 11 BYGGNADER OCH MARK

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 28 430 22 990
Omklassificeringar 141 5 441
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 28 571 28 430

Ingående avskrivningar -6 788 -5 684
Årets avskrivningar -1 074 -1 104
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -7 862 -6 788

Utgående redovisat värde 20 709 21 642

Uppgifter om byggnader 
och mark
Redovisat värde 20 709 21 642
Taxeringsvärden byggnader 9 891 9 891

9 891 9 891

NOT 12 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA 
ANLÄGGNINGAR

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 332 637 320 755
Inköp 168 426
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Omklassificeringar 3 724 11 455
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 336 529 332 637

Ingående avskrivningar -124 207 -111 186
Årets avskrivningar -13 274 -13 021
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -137 481 -124 207

Utgående redovisat värde 199 048 208 429

Gislaved Energi AB NOTER
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NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH ANDRA 
INSTALLATIONER

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 497 6 386
Inköp *) -45 0
Omklassificeringar 0 111
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 452 6 497

Ingående avskrivningar -3 932 -3 627
Årets avskrivningar -301 -305
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -4 233 -3 932

Ingående nedskrivningar -466 -466
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -466 -466

Utgående redovisat värde 1 752 2 099

*) Årets inköp med negativt belopp (-45 Tkr) avser ett 
bidrag som betalats ut i efterhand för en redan aktiverad 
tillgång och som ska minska anskaffningsvärdet.

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH 
FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR

2022-12-31 2021-12-31

Ingående nedlagda kostnader 2 804 2 638
Under året nedlagda 
kostnader 12 718 17 173
Under året genomförda 
omfördelningar -3 865 -17 007
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 11 656 2 804

Utgående redovisat värde 11 656 2 804

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH 
GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15 15
Inköp 25 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 40 15

Utgående redovisat värde 40 15

NOT 16 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG OCH 
GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 180 180
Tillkommande fordringar 225 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 405 180

Utgående redovisat värde 405 180

NOT 17 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

2022-12-31 2021-12-31

Fordringar hos koncernföretag 39 325 29 538

39 325 29 538

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2022-12-31 2021-12-31

Upplupna elintäkter 42 528 29 623
Upplupna intäkter drift och 
underhåll 0 761
Upplupna intäkter fjärrvärme 4 441 5 133
Upplupen 
försäkringsersättning 3 450 0
Övriga poster 267 440

50 686 35 957

NOT 19 KASSA OCH BANK
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.

2022-12-31 2021-12-31

Koncernkonto 8 855 4 769
8 855 4 769

NOT 20 OBESKATTADE RESERVER

2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerad skillnad mellan 
bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 142 534 133 834

142 534 133 834

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER

2022-12-31 2021-12-31

Skulder som ska betalas 
senare än fem år efter 
balansdagen 56 500 33 000

56 500 33 000

Gislaved Energi ABNOTER
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NOT 22 SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER

Företagets banklån om 118 500 Tkr redovisas under 
följande poster i balansräkningen.

2022-12-31 2021-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till 
kreditinstitut 80 000 95 000

80 000 95 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till 
kreditinstitut 38 500 23 500

38 500 23 500

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2022-12-31 2021-12-31

Upplupna elkostnader 42 368 31 738
Upplupen kostnad elcertifikat 11 63
Upplupen kostnad haveri 
(försäkringsärende) 1 800 0
Övriga poster 835 277

45 014 32 078

NOT 24 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser har uppstått efter 
balansdagen.

NOT 25 STÄLLDA SÄKERHETER

Bolaget har inga ställda säkerheter.

NOT 26 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Gislaved 2023-02-21

Bengt-Anders Johansson
Ordförande

Sören Svensson

Berith Ollhage Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Torbjörn Gustafsson Jan-Erik Pohl

Sören Axelsson Hans Brunström 
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-02-22

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor

Gislaved Energi AB NOTER



HISTORIK

1924 Lades grunden till nuvarande Gislaved 
Energi AB. Då byggdes en 30 kV-ledning från 
Trollhätte kraftverk till Gislaved. 1924–1955 
hette elverket Gislaveds Elektricitetsverk 
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.

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

2015 Våra två första vindkraftverk invigs. 
Kapacitet för att värma 1 200 eluppvärmda 
villor årligen.

2016 Gislaved Energi påbörjar arbetet med 
en utbyggnad av fjärrvärmen till Anderstorp. 
Kostnad 91 MSEK och Gislaved Energi 
beviljas bidrag om 45 % av investeringen 
från Klimatklivet.

Från då till nu
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HISTORIK

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 
Gyllenfors Vattenkraftverk.

2020 Samtliga elmätare utbytta till senaste 
standarden.

2021 Inköp av Vikafors vattenkraftstation. 
Investering i elproduktion på Mossarp med 
ORC-anläggning.

2022 Bildande av bolaget Gislaved Energi-
park AB där Gislaved Energi AB och PLS- 
Energy Systems i Hestra AB är delägare.
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Gislaved Energi, Mårtensgatan 27, 332 38 Gislaved
Telefon 0371-58 91 10

gislavedenergi.se

Samarbete för lokal utbyggnad 
av förnybar elproduktion och 
en satsning på vätgas
Under kommande år tar vi fortsatta steg 
i den lokala omställningen till förnybar 
energiproduktion och i nära samarbete 
med vår partner PLS-Energy Systems 
i Hestra AB. Det nya bolaget, Gislaved 
Energipark AB, kommer att bygga en 
energipark med solceller och energilager, 
där vi återanvänder bilbatterier från elbilar 
vilket är bra för miljön. 

Dessutom kommer vätgas att produceras 
inom området som är beläget mellan 
riksväg 27 och Räddningstjänstens 
lokaler. Energiparken kommer bl.a. att 
vara inkopplad för s.k. stödtjänster mot 
Svenska Kraftnät i syfte att stabilisera 
elnätet vid behov. En snabbladdare för el 
och för tyngre fordon kommer att byggas i 
samma område. Gislaved Energi fi ck 100 % 
ekonomiskt stöd från Energimyndigheten 
för att etablera snabbladdaren i området.
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