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Andelsägarna i Rödeby Elverk, ekonomisk förening
kommer att kallas till ordinarie årsstämma i f.d.
Kommunalhuset, Rödeby vid ett senare tillfälle på
grund av rådande omständigheter.
Styrelsen

DAGORDNING
Vid Rödeby Elverk ek för ordinarie årsstämma.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämman öppnas.
Val av ordförande för stämman.
Anmälan av protokollförare.
Godkännande av röstlängd.
Val av två medlemmar att justera stämmans protokoll och tillika vara rösträknare.
Fråga om stämman utlyst i behörig ordning.
Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning för 2019.
10.Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst/förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
11.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
12.Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika
uppdrag i föreningen.
13.Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter
och suppleanter.
14.Val av revisorer och suppleanter.
15. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till stämman.
16. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
17. Val av valberedning bestående av tre personer, varav en utses till sammankallande
17a.Beslut om ändring av föreningens stadgar enligt föreliggande förslag.
18. Årsstämmans avslutning.

Ordföranden har ordet
Precis i skrivande stund så lägger EUkommissionen ett historiskt förslag om en
europeisk klimatlag med mål om co2neutralt 2050, den europeiska gröna given.
En klimatlag som ska få medlems-länderna
att uppfylla sina löften från Parisavtalet.
Lagen har kritiserats av den gröna
partigruppen i EU-parlamentet för att vara
otillräcklig, samtidigt som det finns ett
motstånd från nationalistiska grupper som
tycker att lagen inskränker ländernas
suveränitet. Så om lagen god-känns av
parlamentet får det ses som en framgång
att bygga vidare på. För två sedan fick
Sverige en klimatlag som ska se till så att
varje regering uppfyller miljö-målen. Vi
har ett helt annat läge tack vare vattenkraft,
kärnkraft och utvecklad bio-driven
kraftvärme/fjärrvärme än stora delar av
övriga Europa där gas och kol domi-nerar
energimixen.
Sveriges riksdag hade en farsartad omröstning i januari där flera partier krävde en
återstart av Ringhals 2 och ett stopp av
nedläggningen av R1. Lyckligtvis gick inte
förslaget igenom. Det blir en märklig
ordning när politiken vill gå in och ändra
beslut om att lägga ner uttjänta anläggningar, tagna på företagsekonomiska grunder.
De återstående 6 reaktorerna kommer däremot att spela viktig roll under minst 20 år
till. Om det kommer att byggas ny kärnkraft är mycket tveksamt, det är helt enkelt
för dyrt, ca. 2–3 gånger kostnaden för
förnybart.
Det största oppositionspartiet har också
hoppat av energiöverenskommelsen på
tveksamma grunder.
Här är två exempel på politiskt agerande
som försämrar förutsägbarheten i energipolitiken och därmed försenar viktiga
beslut hos företag och myndigheter.
Annars finns det mycket att glädjas åt, så
här kan rubrikerna se ut: Energiföretagen
har tagit fram en färdplan för ett fossilfritt
Sverige, utfasning av kol i Europa. England storsatsar på att sänka utsläpp av
växthusgaser, Sverige och Scotland nettonollutsläpp 2045, fossilfritt svenskt
lantbruk 2030 och många
energieffektiviseringsprojekt liknande
Eons Ecto-Grid. Detta är bara ett litet axplock av vad som händer, det gäller bara

att det blir verkstad också.
Rödeby Elverk jobbar vidare med hållbarhetsfrågor. I samarbete med Solect
Power drivs solparken i Bostorp vidare
med bra tekniska och ekonomiska resultat.
En ny park, som har fått namnet Solängen,
byggs under våren i Rödeby. Där kommer
det att anläggas en blomsteräng under och
intill panelerna. Syftet är att gynna pollinerande insekter och därigenom den biologiska mångfalden. Därtill kommer det att
reducera skötselarbetet i området.
Ordförande Torsten Palmgren

VD´s kommentarer
Solproduktionen ökar i snabb takt inom
vårt nätområde och även i hela Sverige.
Vindkraften ökar också i ett snabbt tempo,
dock inte i Blekinge då i stort sett hela vårt
län inte får tillstånd från Försvarsmakten
att bygga. Men i Sverige som helhet är
ökningen enorm. Våra egna anläggningar i
Rödeby Kraft AB och BlekingeSol AB
producerade under 2019 väldigt bra. Vi tog
under 2019 ett beslut att bygga en ny solcellspark i Rödeby. Denna beräknas vara
klar under försommaren 2020. Anläggningen Byggs i BlekingeSols regi.
Anläggningen bli på 4020 kW. Det känns
väldigt spännande att kunna ta ytterligare
ett steg för att göra vårt nätområde till en
grön region i södra Sverige. För närvarande kommer 4 % av vår energi i vårt
nätområde från solen. Något som är väldigt
positivt är att det för närvarande är väldigt
ekonomiskt fördelaktigt för både stora och
små att investera i solcellsproduktion. Den
dag då vi istället för att ta ut energi från
riksnätet kommer att leverera in närmar
sig.
En annan del i vår energiomställning är att
bygga ut laddinfrastrukturen. Rödeby
Elverk ek. för. tillsammans med vårt
dotterbolag Rödeby Energi AB kommer
här att få en helt avgörande roll. Vi har
under februari månad 2020 tagit en
snabbladdare i drift vid Coop i Rödeby.
Förnärvarande funderar vår styrelse på hur
vi skall ta nästa steg. Vi är säkra på att det
kommer att behövas fler snabbladdare
inom vårt nätområde. Placering är här en
viktig del så att dessa blir tillgängliga för
så många som möjligt. Vår uppfattning är
att en stor omställning till elbilar är på väg
så här gäller det att skapa förutsättningar
för detta och att bygga ut infrastruktur för
detta scenario. Sammanfattningsvis kan
man säga att det känns väldigt bra att vi
kan medverka till den gröna omställningen
som pågår.

Elhandeln
Året 2019 var ett år med förhållandevis
höga elpriser. Dock var dom inte så höga
som under 2010 0ch 2012. Det är nu andra
året i rad som vi haft höga priser. Detta
beror på låga vattenflöde i våra vattendrag.
Under slutet av 2019 började dock en
svängning i vädret med mycket nederbörd
detta gjorde att vi under början av 2020
kunde märka ett stort hydrologiskt överskott. Vi räknar därför med att prisbilden
under 2020 blir annorlunda. Överskottet i
våra vattenmagasin är förnärvarande 40
TWh detta är bland de högsta överskott
som har förekommit.
När det gäller kärnkraften har den gått
väldigt bra under 2019. Ringhals 1
stoppades 2019-12-31 och Ringhals 2
kommer att stoppas 2020-07-01.
Några ytterligare kärnkraftverk, än de som
redan är beslutade, kommer med största
sannolikhet inte att stängas inom de
närmsta åren dels för att de behövs vid
höglasttider samt att de är koldioxidneutrala.
Priserna på elcertifikat sjönk dramatiskt
under 2019 och inget talar idag för att
priserna kommer att höjas. Det är nog så
att elcertifikaten har spelat ut sin roll.
Visserligen väntar några politiska beslut
gällande elcertifikatmarknaden under 2020
men jag ser det som högst osannolikt att
det kan ändra något på det stora överskott
som finns idag.
Vindkraftsproduktionen ökade till ca 20
TWH under 2019 och man räknar med att
det under 2030 kommer att vara en
årsproduktion på över 40 TWh.
Solproduktionen ökar snabbt. Intresset för
att bygga nya anläggningar är väldigt stort
framförallt villaägare är väldigt investeringsvilliga. Sedan har det börjat byggas
väldigt stora anläggningar och detta innebär att produktionen snabbt ökar. Snart
kommer detta att få en påverkan på våra
priser framförallt under sommartid.
Energiskatten 2020 är 44,125 öre/kWh
inkl. moms.
VD Per Gunnar Johansson

Elnätet
Projektet nedgrävning av 20 kV:s ledning
Emmmeryd – Bostorp är nu avslutad.
Detta projekt kommer att innebära mycket
för driftsäkerheten inom vårt nätområde.
Vi har även färdigställt nedgrävning av
högspänningsledningar och lågspänningsledningar i området FridlevstadHarstorp-Bränteknuva-Larum KarsabäckMommelycke-Höryda. Det som återstår i
detta område är nu nedgrävning av servisledningar samt rasering av gamla luftledningar, vilket kommer att färdigställas
under 2020.
Fastigheter har anslutits i Rödeby, Fur,
Fridlevstad, Saleboda, Holmsjö, Nävragöl,
Bränteknuva, samt Spjutsbygd.
Utökning av ett flertal abonnemang har
genomförts. Vidare har abonnemang höjts
på ett flertal fastigheter.
Underhållsröjning
Under 2019 påbörjade vi röjning av lågspännings och högspänningsledningar i
Holmsjö området.

Kompetensutveckling
Under året har ett antal utbildningar
genomförts för personalen. Här kan bl.a.
nämnas utbildning i debiterings programmet BFUS, utbildning i övervakningsplanen, montörsutbildningar, framtidsseminarium, skyddsronder, GDPR för
kontorspersonal, materialutbildningar
kabel (Ahlsell och Elektro-Skandia), vindoch vattenkraft, EMT.
VD samt representanter från styrelsen har
representerat föreningen vid sammanträden, konferenser och informationsträffar
med Sveriges Elleverantörer samt vid
information från Energimyndigheten.

Rödeby Elverk ek. för.
Org.nr. 735000-1520

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Rödeby Elverk ek. för. org.nr 735000-1520, med säte i Karlskrona kommun, får
härmed avge redovisning för förvaltningen under 2019.

Allmänt om verksamheten
Koncernen består av Rödeby Elverk Ek. för. och de helägda dotterbolagen Rödeby Energi AB,
Rödeby Kraft AB och 50 % delägare i BlekingeSol AB.
Koncernens verksamhet vilar huvudsakligen på tre ben. Nätverksamhet, elhandel och produktion.
Rödeby Elverk svarar för överföring i det lokala elnätet. Rödeby Energi ansvarar för försäljning av
el till våra kunder. Kunderna finns inom alla kategorier. Industriföretag, lantbruk, handel,
fastighetsbolag och hushåll. Totalt ca. 4.600 kunder. Rödeby Kraft bedriver vattenkraftproduktion
och produktion av solenergi. BlekingeSol AB bedriver solcellsproduktion i Bostorp solcellspark.

Flerårsöversikt * (Koncernen)
Nettoomsättning, Kkr.
Resultat före dispositioner, Kkr.
Soliditet, %
Inköpt energi, MWh
Förändring i %
Energiskatt öre/kWh exkl. moms
Inlevererad energiskatt, Kkr.
Investeringar, Kkr.
Avskrivningar, Kkr.
Utnyttjandetid tim.

2019
74.900
1.340
49,0
61.195
-3,9
34,7
17,053
8,058
4.276
4,018

2018
72.197
1.136
47,8
63.662
-1,7
33,1
17,036
6,585
4,445
4.216

2017
69.275
1.217
47,7
64.773
-0,9
29,5
18,566
6,976
4,207
4.295

2016
65.403
2.093
46,9
65.387
0,8
29,2
16.065
4.472
3.906
4.251

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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Rödeby Elverk ek.för.
Org.nr 735000-1520

Flerårsjämförelse (Kkr.) (Koncernen)
2019
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

2018

2017

2016

63.911
57.929

62.774
56.833

56.563
50.773

Rörelseresultat före avskrivningar

5.982

5.941

5.790

6.405

Avskrivningar enligt plan

4.276

4.445

4.207

3.906

Rörelseresultat efter avskrivningar

1.706

1.496

1.583

2.499

360

- 366

1.136

1.217

Finansnetto
Resultat före bokslutsdispositioner

- 366
1.340

-

53.794
47.389

1

-

406
2.093

Förändring av eget kapital (Kkr) moderföretaget
Belopp vid årets ingång
Inbetalt andelskapital under året
Förverkat andelskapital
Vinstdisposition av föregående års
resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Andelskapital

Reservfond

297

1.065

___
297

2
____
1.067

Balanserad
vinst
8.420

Årets vinst
2

-2
5
5

____
8.420

Andelskapitalet utgöres av 36.740 andelar á 5 kronor samt 2.271 andelar á 50 kronor fördelade på
ca 1.092 andelsägare.

Vinstdisposition
Koncernen
Enligt balansräkningen uppgår koncernens fria egna kapital efter förslag till bundna avsättningar
till 32.886.393:73.
Moderföretaget
Styrelsen föreslår att de medel, som enligt balansräkningen per 2019-12-31 står till
föreningsstämmans förfogande, nämligen
balanserade vinstmedel
årets vinst
disponeras på följande sätt:
avsättes till reservfond
balanseras i ny räkning

8.420.000: -5.193:96
8.425.193:96
5.193:96
8.420.000: -8.425.193:96
2
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DISTRIBUTIONSVERKSAMHET
Beredskapstjänsten har under året fördelats på 5 montörer.

Nätets ledningslängd:

Luftledning hsp 24 kV
Jordkabel hsp 24 kV
Luftledning blank hsp 12 kV
Luftledning isolerad 12 kV
Jordkabel högspänning 12 kV
Luftledning blank lsp 0,4 kV
Luftledning isolerad 0,4 kV
Jordkabel lågspänning

22.200 m
5.600 m
5.100 m
74.300 m
126.100 m
400 m
158.300 m
438.500 m

Totalt

830.500 m

INVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL
Bland investeringar och underhåll kan följande nämnas:
Byggnation Torget Rödeby
Nedgrävning av 24 kV Emmeryd – Bostorp
Nedgrävning av hög-och lågspänningskablar Fridlevstad - Harstorp
Nedgrävning av hög-och lågspänningskablar Bränteknuva - Björkeryd
Nedgrävning av lågspänningsledning Höryda
Nedgrävning av lågspänningsledning Höryda
Nedgrävning av lågspänningsledning Målatorpet
Nedgrävning av lågspänningsledning Gustavsdal
Nedgrävning av lågspänningsledning Larum-Karsabäck-Kumlehallar

Fastigheter har anslutits i Rödeby, Fur, Fridlevstad, Saleboda, Holmsjö, Nävragöl, Bränteknuva,
samt Spjutsbygd.
Utökning av ett flertal abonnemang har genomförts. Vidare har abonnemang höjts på ett flertal
fastigheter.
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Rödeby Elverk ek. för.
Org.nr. 735000-1520

PERSONAL
Föreningens personal uppgår till 9 personer, varav 3 kvinnor.
Dotterbolagen Rödeby Energi AB och Rödeby Kraft AB har ej någon anställd personal.
Under året har ett antal utbildningar genomförts för personalen. Här kan bl.a. nämnas utbildning i
debiteringsprogrammet BFUS, utbildning i övervakningsplanen, montörsutbildningar, framtidsseminarium, skyddsronder, Skogsutbildning, materialutbildningar kabel (Ahlsell och ElektroSkandia), vind och vattenkraft, EMT samt GDPR för kontorspersonal.
VD samt representanter för styrelsen har representerat föreningen vid sammanträden, konferenser
och informationsträffar med Sveriges Elleverantörer samt vid information från Energimyndigheten.

RESULTAT OCH FINANSIERING
Resultatet i koncernen före skatt uppgår till 1.340 Kkr. (1.136 Kkr.)
Koncernens likvida medel inkl. beviljad checkräkningskredit uppgår till 8.124 Kkr. (10.240 Kkr.).
Investeringarna under året har uppgått till 8.058 Kkr. (6.585 Kkr.).
Årets nyinvesteringar består i huvudsak av nyinvesteringar i hög- och lågspänningsledningar, inköp
av nya transformatorstationer.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar jämte bokslutskommentarer och noter.
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KONCERNRESULTATRÄKNING
Kkr.

Not

Rörelsens intäkter:
Omsättning
Punktskatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader:
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

1
2,3

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

Årets resultat

2018

74.900
- 17.053
4.864
1.200
63.911

72.197
- 17.036
5.611
2.002
62.774

38.547
12.003
7.379
4.276
62.205

34.967
14.475
7.391
4.445
61.278

1.706

1.496

14
- 380
- 366

Resultat före skatt
Skatt
Latent skatt
Inkomstskatt

2019

4

14
374
360

-

1.340

1.136

- 183
- 473
- 656

- 109
- 575
- 684

684

452
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KONCERNBALANSRÄKNING
Kkr.

TILLGÅNGAR
Not

2019-12-31

2018-12-31

2
3

2.327
53.932
15
56.274

2.354
50.123
0
52.477

6
7

512
1.864
2.376

512
1.864
2.376

58.650

54.853

4.243
4.243

4.731
4.731

1.274
206
4.407
5.887

1.952
86
6.057
8.095

1.124

2.240

Summa omsättningstillgångar

11.254

15.066

SUMMA TILLGÅNGAR

69.904

69.919

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner, inventarier och ledningsnät
Förskott materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

8

9

10
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Rödeby Elverk ek. för.
Org.nr. 735000-1520

KONCERNBALANSRÄKNING
Kkr.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

2019-12-31

2018-12-31

297
1.067

297
1.064

21.966
10.241
684
34.255

21.150
10.440
452
33.403

10
11

0
11.012
5.981
16.993

0
8.792
5.966
14.758

11

1.695
10.282
5.471
1.208
18.656

1.453
12.997
5.167
2.141
21.758

69.904

69.919

Eget kapital
Bundet eget kapital
Andelskapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Eget kapital-delen av obeskattade reserver
Balanserad vinst
Årets resultat

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Latent skatteskuld på obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
13
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RESULTATRÄKNING
Kkr.

Not

2019

2018

45.439
- 17.053
4.864
1.520
34.770

44.347
- 17.036
5.610
1.591
34.512

9.853
10.286
7.379
4.133
31.651

9.541
12.205
7.391
4.289
33.426

3.119

1.086

0
- 211
- 211

0
- 217
- 217

2.908

869

28
0
- 1.200
- 1.700
- 2.872

0
800
0
- 1.650
- 850

Resultat före skatt

36

19

Skatt på årets resultat

31

17

5

2

Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning
Punktskatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader:
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

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

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Bokslutsdispositioner:
Upplösning av periodiseringsfond
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag
Förändring avskrivningar inventarier utöver plan

Årets resultat

1
2,3
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BALANSRÄKNING
Kkr
TILLGÅNGAR
Not

2019-12-31

2018-12-31

267
51.025
15
51.307

294
47.073
0
47.367

200
512
1.864
2.576

200
512
1.864
2.576

53.883

49.943

3.908
3.908

3.667
3.667

57
0
40
2.734
2.831

189
0
16
2.632
2.837

938

829

7.677

7.333

61.560

57.276

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner, inventarier och ledningsnät
Förskott materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Aktier och andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
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Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

8

9

9

Rödeby Elverk ek. för.
Org.nr. 735000-1520
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Kkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

297
1.067

297
1.064

8.420
5
9.789

8.420
2
9.783

25.100
0
25.100

23.400
28
23.428

6.121
6.121

4.607
4.607

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Skuld till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

471
2.257
0
11.434
5.246
1.142
20.550

649
2.193
0
10.321
5.088
1.207
19.458

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

61.560

57.276

Eget kapital
Bundet eget kapital
Andelskapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Obeskattade reserver
Avskrivningar utöver plan
Periodiseringsfond

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
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Rödeby Elverk ek. för.
Org.nr. 735000-1520

BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciper:
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Rödeby Elverk ek. för. samt de helägda dotterbolagen Rödeby Energi AB och Rödeby Kraft AB.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningsvärdet
för aktier i dotterbolag har eliminerats mot vid förvärvstillfället befintligt eget kapital.
Koncernens resultat- och balansräkningar redovisas utan obeskattade reserver och bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver uppdelas i koncernredovisningen på så sätt att latent skatt
22 % redovisas som långfristig skuld, medan resterande del ingår i fritt eget kapital i koncernbalansräkningen.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Noter är angivna på koncernnivå där ej annat anges.
Värderingsprinciper:
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas oavsett
tidpunkten för betalning.
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat
anges.
Varulagret är värderat till anskaffningsvärdet.
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde.
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Avskrivning sker enligt följande principer:
Byggnader, Vattenkraftanläggning
Markanläggningar
Distributionsnät, Solcellsanläggning
Mätinsamlingsutrustning
Maskiner och inventarier

33 år
20 år
25 år
16 år
5 år
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Rödeby Elverk ek. för.
Org. nr. 735000-1520
Koncernfakturering (moderföretaget)
I omsättningen ingår fakturering till dotterbolag med 1.269 Kkr. (f.å. 1.264 Kkr.).
Övriga rörelseintäkter innehåller fakturering till dotterbolag med 988 Kkr. (f.å. 1.014 Kkr.)
Kraftinköp från dotterbolag uppgår till 3.353 Kkr. (f.å. 3.455 Kkr.)
I övriga kostnader ingår fakturering från dotterbolag med 126 Kkr. (f.å. 132 Kkr.).
Räntekostnader innehåller fakturerade räntor på moderföretag med 96 Kkr. (f.å. 116 Kkr.).

NOTER
Not 1 Anställda, löner ersättningar och sociala kostnader
Medelantalet anställda:
Män
Kvinnor

2019

2018

6
3

6
3

993
371
(47)

951
599
(241)

Övriga anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

3.715
1.612
(281)

3.595
1.545
(273)

Summa löner och ersättningar
Summa sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

4.708
1.983
(328)

4.546
2.144
(514)

2019-12-31
4.528
0
4.528

2018-12-31
4.528
4.528

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljning / utrangeringar
Årets planenliga avskrivningar
Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar

2.174
27
2.201

2.146
28
2.174

Utgående planenligt restvärde

2.327

2.354

917
373
1.290

1.569
224
1.793

Styrelse och företagsledning
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 2 Byggnader och mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar / utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Taxeringsvärden:
Byggnader
Mark
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Not 3 Distributionsnät, mätinsamlingsutrustning och maskiner, inventarier
2019-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
104.877
Inköp
8.058
Försäljningar / utrangeringar
99
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
112.836

2018-12-31
98.292
6.585
0
104.877

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljning / utrangeringar
Årets planenliga avskrivningar
Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar

54.754
- 99
4.249
58.904

50.337
0
4.417
54.754

Utgående planenligt restvärde

53.932

50.123

Avskrivningar enligt plan redovisas under rörelsens kostnader. Avskrivningar utöver plan redovisas
i resultaträkningen under bokslutsdispositioner och i balansräkningen bland obeskattade reserver
(moderföretaget).
Not 4 Inkomstskatt
Dotterbolaget Rödeby Energi AB erlägger elcertifikatsavgift, benämnd kvotpliktsavgift på 1.588
Kkr. (f.å. 1.903 Kkr.) Denna avgift utgör en offentlighetsrättslig avgift som inte är skattemässigt
avdragsgill för bolaget.
Not 5, Andelar i koncernföretag, (moderföretaget)
Dotterföretag/Organisationsnummer/Säte
Antal aktier Andel i %
Rödeby Energi AB
1.000
100
Org.nr. 556528-2844, Karlskrona Kommun
Rödeby Kraft AB
1.000
100
Org.nr. 556754-5339, Karlskrona Kommun

Bokfört värde
100.000
100.000
200.000

Rödeby Energi AB
Anskaffningsvärdet uppgår till 100 Kkr. utgörande en ägarandel på 100 %. Det totala egna
beskattade kapitalet vid senaste årsbokslut 31/12 2019 uppgår till 2.237 Kkr. (f.å. 2.210 Kkr.)
varav årets resultat uppgår till 27 Kkr. (f.å. 11 Kkr.).
Rödeby Kraft AB
Anskaffningsvärdet uppgår till 100 Kkr. utgörande en ägarandel på 100 %. Det totala egna
beskattade kapitalet vid senaste årsbokslut 31/12 2019 uppgår till 464 Kkr. (f.å. 460 Kkr.)
varav årets resultat uppgår till 4 Kkr. (f.å. 52 Kkr.).
Not 6 Andelar i intresseföretag
Intresseföretag/Organisationsnummer/Säte
BlekingeSol AB
Org.nr. 559054-5678, Karlskrona Kommun

Antal aktier Andel i %
5.000
50

Bokfört värde
500.000

BlekingeSol AB
Anskaffningsvärdet uppgår till 500 Kkr. utgörande en ägarandel på 50 %. Det totala egna
beskattade kapitalet vid senaste årsbokslut 31/12 2019 uppgår till 1.013 Kkr. (f.å. 1.008 Kkr.)
varav årets resultat uppgår till 5 Kkr. (f.å. 4 Kkr.)
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Not 7 Fordringar hos intresseföretag
Beloppet avser till allra största delen utlånat kapital till BlekingeSol AB.
Not 8 Varulager
Dotterbolaget Rödeby Energi AB är vid årsskiftet innehavare till förvärvade elcertifikat för 336
Kkr. (f.å. 1.064 Kkr.), som skall redovisas som varulager.
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Här ingår till allra största delen fordran för försåld energi som levererats i december och fakturerats
först i januari 2020.
Not 10 Checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit uppgår till 7.000 Kkr. (f.å. 8.000 Kkr.).
Not 11 Skulder till kreditinstitut (Kkr.).
2019-12-31
1.695
3.810
7.202
12.707

Nästa års amortering
Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år

2018-12-31
1.453
3.000
5.792
10.245

Not 12 Övriga skulder
Beloppet utgörs av skuld för energiskatteskuld, mervärdesskatteskuld, personalskatter samt sociala
avgifter.
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I denna post ingår till största delen beräknad skuld för semesterersättning och beräknade sociala
avgifter.

Not 14 Poster inom linjen (Kkr.)
Koncernen
2019-12-31
2018-12-31

Moderföretaget
2019-12-31 2018-12-31

Ställda panter:
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

4.381
15.000

4.381
13.000

2.150
9.000

2.150
9.000

Ansvarsförbindelser
Borgen

13.114

12.989

13.114

12.989
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Not 15 Definition av nyckeltal

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat före dispositioner
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4%) i förhållande till
balansomslutningen.

Rödeby den 27 april 2020

_____________________
Torsten Palmgren

______________________
Marianne Ivarsson

_____________________
Lars-Börje Nilsson

_____________________
Jenny Nelsson

______________________
Åke Fransson

_____________________
Bengt Nilsson

______________________
Arne Thörn

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 6 maj 2020.

_____________________
Monika Fredriksson

______________________
Börje Olofsson
Auktoriserad revisor

_____________________
Birgit Edekling
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Rödeby Elverk ek. för., org.nr. 735000-1520

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Rödeby Elverk ekonomisk
förening för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen
och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovis-ningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-sed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av

oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen , vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de under-liggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Rödeby
Elverk ekonomisk förening för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-ledamot i något
väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rödeby den 6 maj 2020

______________________________ __________________________ ________________________
Monika Fredriksson

Börje Olofsson
Auktoriserad revisor

Birgit Edekling

Rödeby Elverk ek. för.
Till aukt. revisor Börje Olofsson
Rödeby den 6 maj 2020
Detta uttalande lämnas i anslutning till din revision av Rödeby Elverk ek.för´s finansiella rapporter
för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2019 som syftar till att du ska ge uttryck för din
uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen.
Vi bekräftar följande.
FINANSIELLA RAPPORTER
1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för
revisionsuppdraget, särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen.
2. Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen,
däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.
3. Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har
lämnats enligt årsredovisningslagen.
4. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt årsredovisningslagen
kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.
5. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för
de finansiella rapporterna som helhet. En förteckning över de felaktigheter som inte har rättats
finns som bilaga till detta uttalande.
6. Övriga frågor som revisorn anser lämpliga.

LÄMNAD INFORMATION
1.

Vi har försett dig med:
tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för
upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat.
ytterligare information som du har begärt av oss för revisionens syfte.
obegränsad tillgång till personer inom företaget som du har bedömt att det är nödvändigt
att inhämta revisionsbevis från.

2.

Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella
rapporterna.

3.

Vi har upplyst dig om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna
kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.

4.

Vi har upplyst dig om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter
som vi känner till och som påverkar företaget och inbegriper
-

företagsledningen,
anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, eller
andra personer

när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.
5.

Vi har lämnat all information till dig om påstådda oegentligheter, eller misstänkta
oegentligheter, med inverkan på företagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om
genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.

6.

Vi har upplyst dig om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar
och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas.

7.

Vi har upplyst dig om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och
närståendetransaktioner som vi känner till.

8.

Vi har lämnat all information till dig om vem/vilka som biträder företaget med redovisningsoch rådgivningstjänster enligt uppdragsbrevet för att undvika att revisionen utförs i strid mot
gällande lagstiftning och god revisorssed.

9.

Övriga frågor som revisorn anser nödvändiga.

_______________________________

_______________________________

Torsten Palmgren

Per Gunnar Johansson

