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VD-KOMMENTAR

Vi erbjuder hållbara lösningar 
inom energiområdet och 
utvecklar infrastrukturen!
Vi kan konstatera att året har varit fortsatt framgångsrikt då vi åter uppnått ett högt förtroende från våra kunder  
med ett uppmätt nöjdhetsindex (NKI) på 81,67. Vi arbetar kontinuerligt för att våra kunder skall få den bästa 
servicen och en hög kvalitet för det vi står för, nämligen ledorden Närmare, Enklare, Snabbare. Ett år som  
klimatmässigt har visat att både torka och stormvindar åter sätter fokus på hur viktigt det är att vi alla hjälper  
till och bidrar till en hållbar miljö, både privat och på arbetet. 

Vi uppnådde en 99 % fossilfri användning i vår bränslemix för produktion av fjärrvärme, vilket är ett rekord i sig!  
Utbyggnadstakten och inkoppling av nya fjärrvärmekunder har varit fortstark stark under året och totalt  
inkopplades 74 nya fjärrvärmekunder. Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet har starkt bidragit positivt till  
fjärrvärmeutbyggnaden och för projektet har ca 41 mnkr i stöd utbetalats. 

Gislaved Energi erhöll också under året certifieringen ”Schysst elhandel” av branschorganisationen Energiföretagen  
Sverige. Certifieringen innebär att vi vid revisionen uppfyller 16 fastställda krav i vår kommunikation och service  
gentemot elkunderna.  

Nytt under året blev vårt koncernbolags roll att främja utbyggnaden av IT-infrastruktur (bredband) inom  
kommunen. Flera möten med fiberföreningar genomfördes och kontakter togs för att presentera möjligheterna  
om ekonomiskt stöd. Bolaget Gislaved Energi Koncern AB tilldelades 10 mnkr i aktieägartillskott för detta uppdrag  
och medel har påbörjats att utbetalas.  

I juni invigdes vår nya skogsflispanna i Mossarp där bl.a. fjärrvärmekunder 
och leverantörer var inbjudna. Vi klarade precis av invigningsceremonin 
innan regnet startade.

Under året har också reinvesteringar utförts i elnätet genom utbyte av en 
kilometer jordkabel, driftsättning av tre nya nätstationer samt kabelskåp 
har utbytts. 

En ny snabbladdare för elfordon om 50 kW och en ny destinationsladdare 
togs i drift inom handelsområdet Smålandia. Tillsammans med övriga  
laddstationer i Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar och Hestra har  
infrastrukturen för laddning av elfordon stärkts.

Under årets personaldagar arbetade vi bl.a. med framtidsfrågor och flera 
av grupparbetenas förslag och idéer finns nu i den verksamhetsplan som 
under året tagits fram. Vår affärsidé lyder: ”Vi erbjuder hållbara lösningar 
inom energiområdet och utvecklar infrastrukturen”. Vår vision är:  
”Vi bidrar till en hållbar fossilfri framtid för alla!”

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som inom företagskoncer-
nen bidragit till att vi kan redovisa ännu ett år med ett bra ekonomiskt  
koncernresultat och ett fortsatt starkt bidrag till klimatfrämjande åtgärder 
genom vår utbyggnad av fjärrvärmen! 

Ett tack riktas också till styrelsen för ett gott samarbete och engagemang  
under året, med energifyllda tankar, visioner och idéer för inför framtiden. 
Våra ledord är närmare, enklare, snabbare vilka vi har med oss i vårt  
dagliga arbete tillsammans med våra kunder.

Vi vill ge våra kunder den bästa servicen i alla våra åtaganden! Hans Brunström
VD och koncernchef
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I september togs snabbladdaren i drift vid handels-
området Smålandia och efter en överenskommelse 
med fastighetsägaren Smålandia AB. Det hela blev 
en medial uppmärksamhet i både lokalpress, SVT 
Jönköping och i SVT:s Aktuellt, vilka hade reportage 
där VD Hans Brunström blev intervjuad.

Köpcentrumets placering strax intill Rv26 och Rv27 
gör platsen lättillgänglig för elbilsförare som enkelt 
kan svänga in i området för att ladda sin elbil och 
samtidigt handla eller äta en bit mat.

År 2017 ansökte Gislaved Energi om investeringsstöd 
för laddstationen hos Naturvårdsverket och via deras 
satsning Klimatklivet. Bidrag utgick med 50% och  
en betallösning har under året tagits i drift för  
laddningen av elfordonen.

Definition av Snabbladdare
Enligt EU:s direktiv för laddinfrastruktur är laddning 
med en effekt större än 22 kW klassificerad som 
snabbladdning. Dessa enheter är främst tänkta att 
fungera som räckviddsförlängare för rena elbilar vid 
tillfällen då det inte finns tid för normalladdning. 
T.ex. vid längre resor eller frekvent användande 

inom tätort. Laddplatsen är endast avsedd för ett kort 
stopp för laddning och är inte till för längre parkering 
eftersom platsen då blir blockerad och hindrar andra 
elbilar från att snabbladda. En bättre definition för 
snabbladdning är att det ska ta max 30 minuter att 
återladda batteriet till 80 % laddningsnivå. För de allra 
flesta av dagens elbilar med batterier som varierar 
mellan 24-40 kWh krävs en laddeffekt på 50 kW för 
att kunna återladda dessa inom 30 minuter.

Elbilsladdning i Gislaveds kommun
Utöver snabbladdningsstationen inom området  
Smålandia äger Gislaved Energi ytterligare nio (9)  
publika laddare med sammanlagt 18 laddpunkter.  
De finns på centrala platser i ett flertal områden i 
kommunen och är s.k. destinationsladdare.

Elbilsladdning i framtiden
Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp för att fortsätta 
att utveckla laddinfrastrukturen i kommunen. Därför 
har Gislaved Energi, Gislaveds kommun, Gislavedshus 
och Enter Gislaved tagit ett gemensamt ansvar i  
frågan och arbetar tillsammans för att förenkla  
elbilsägandet i Gislaveds kommun.

Snabbladdning för elbil 
i Gislaved

LADDA DIN ELBIL VID HANDELSOMRÅDET SMÅLANDIA

Snabbladdaren till vänster om elbilen.



-

5

Under år 2018 har vi färdigställt vår nya skogsflispanna på  
7 MW i Mossarp. Här tar vi tillvara på de lokala skogsbräns-
lena. Skogens guld bidrar till kretsloppstänkandet med 
ledord som hållbarhet och hänsynstagande till vår miljö.

Irene levererar värme motsvarande uppvärmning av cirka  
2 000 villor per år. Under hösten år 2017 sammankopplade  
vi de båda fjärrvärmenäten mellan Gislaved och Anderstorp. 
Det är i sig historiskt att vi knyter ihop en dryg mil fjärrvärme-
nät mellan dessa två orter. Hjärtat i nätet är panncentralerna i 
Mossarp, vilka nu kan försörja både Gislaved och Anderstorp 
med miljövänlig producerad fjärrvärme. 

Under år 2018 kopplade vi in 74 nya fastigheter till detta fjärr-
värmenät och fler kunder kommer att kopplas in framöver.

Invigningen av skogsflispannan 
”Irene” i Mossarp

LADDA DIN ELBIL VID HANDELSOMRÅDET SMÅLANDIA SKOGSFLISPANNA OCH GATUBELYSNINGSANLÄGGNING

VD Hans Brunström öppnar ”kranen” Glada besökare

Samarbete med Trafikverket
Under sommaren år 2018 utförde Gislaved Energi AB ett 
större projekt i Hestra och i samarbete med Trafikverket. 
Projektet innebar att separera Trafikverkets gatubelysningsan-
läggning från Gislaved Energis d:o. 

- Vi har länge haft bra kontakt och ett gott samarbete med 
Gislaved Energi, säger Peter Brandt på Trafikverket. Han säger 
också att det är en elsäkerhetsfråga som ligger till grund för 
projektet och för att tydligare dela upp vem som är innehava-
re och elanläggningsansvarig. Därför görs nu denna separe-
ring på flertalet orter runt om i Sverige. 

I samband med arbetet i Hestra byttes en del belysning till ny 
LED belysning. I Gislaveds kommun återstår Smålandsstenar 
där gatubelysningsanläggningen behöver separeras. 

Det är glädjande att vi nu har genomfört den största ekono-
miska satsningen på miljön i koncernens historia. Det visar att 
arbetet för ett bättre klimat är rätt väg att gå och att vi alla 
bidrar till detta i våra dagliga beslut hemma och på arbetet, 
säger VD Hans Brunström.

Investeringen i pannan och utbyggnaden av fjärrvärmenätet  
till Anderstorp blev möjlig genom investeringsstöd från  
Naturvårdsverket via deras satsning Klimatklivet. 

Mellan skurarna höll vi den 14 juni en lyckad invigning av 
Irene. På plats fanns kunder, leverantörer, representanter från 
Gislaved Energi och dess styrelse samt från Gislaveds kommun.

Efter invigning och tal bjöd vi på fika och rundvandring i  
pannanläggningen.

Visning av flistugg

Jan-Erik Andersson 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi Koncern AB

GISLAVED ENERGI KONCERN AB  Org nr 559079-2932.
Styrelsen avger följande årsredovisning.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

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

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

Ekonomi
Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 13 600 tkr. 
Utdelning till Gislaveds Kommunhus AB föreslås ske med  
3 402 790 kr.

Väsentliga händelser under året
Bolaget har tillförts 10 mnkr i aktieägartillskott för att möjlig-
göra IT-infrastruktur för de medborgare i Gislaveds kommun 
som inte har samma möjlighet till IT-infrastruktur som övriga 
kommuninvånare. Dialog har förts i olika omgångar med  
fiberföreningarna i kommunen angående det ekonomiska 
stöd som finns att ansöka om. En fiberförening i kommunen 
har i nuläget fått stöd enligt de riktlinjer som styrelsen tagit 
fram. Stöd utbetalas dock inte till en enskild individ.

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

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

Personal
Bolaget har inga anställda.

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

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2018 2017 2016
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

Nettoomsättning  172 037 131 565 125 450
Resultat efter finansiella poster 15 036 10 908 7 578
Balansomslutning 348 093 301 815 291 154
Antal anställda 21 18 20 
Soliditet % 45,0 44,7 43,9
Avkastning på eget kapital % 9,4 8,1 5,9

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kr:
Balanserade vinstmedel  13 301 000
Årets vinst 18 709
 13 319 709
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas  3 402 790
att i ny räkning överförs  9 916 919
 13 319 709
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RESULTATRÄKNINGGislaved Energi Koncern AB

 Not  2018  2017
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 4 172 037 131 565
Aktiverat arbete för egen räkning  1 210 2 228
Övriga rörelseintäkter  769 433

  174 016 134 226

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader  -104 275 -79 352
Övriga externa kostnader 5 -23 797 -14 089
Personalkostnader 6 -13 676 -13 571
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -16 937 -15 666
Övriga rörelsekostnader  -6 -2

Summa rörelsens kostnader  -158 691 -122 680

Rörelseresultat  15 325 11 546

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 7 57 86
Räntekostnader och liknande resultatposter  -346 -724

Summa resultat från finansiella poster  -289 -638

Resultat efter finansiella poster  15 036 10 908

Skatt på årets resultat 8,9 -1 436 -2 269

 Årets vinst 13 600 8 639
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BALANSRÄKNING Gislaved Energi Koncern AB

 Not  2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 10 2 020 2 179

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 22 172 12 078
Vindkraftverk 12 10 480 11 097
Solkraftsanläggning 13 438 468
Vattenkraftsanläggning 14 7 986 8 948
Fjärrvärmeanläggningar 15 162 857 97 613
Gatubelysningsanläggningar 16 18 863 19 647
Eldistributionsanläggningar 17 47 116 49 221
Fibernät 18 2 006 1 130
Inventarier, verktyg och installationer 19 3 049 3 352
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 20 3 484 58 591

  278 451 262 145
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag  21 15 15
Fordringar hos intresseföretag   180 180 
  195 195

Summa anläggningstillgångar  280 666 264 519

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter  1 291 873
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  20 690 11 367
Aktuella skattefordringar  636 779
Övriga kortfristiga fordringar  747 30
Elcertifikat  1 061 414
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 17 383 14 450 
  40 517 27 040
Kassa och bank  25 619 9 383

Summa omsättningstillgångar  67 427 37 296

 Summa tillgångar 348 093 301 815  
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Koncern AB 

   Aktie-  Annat eget kapital inkl Summa
 Not kapital årets resultat eget kapital
Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2016-12-31  100 127 816 127 916 
Eget kapital 2016-12-31  100 127 816 127 916
 
Årets resultat  - 8 639 8 639

Utdelning  - -1 482 -1 482
Eget kapital 2017-12-31  100 134 973 135 073

Årets resultat  - 13 600 13 600
Aktieägartillskott  - 10 000 10 000
Utdelning  - -2 163 -2 163
Eget kapital 2018-12-31  100 156 410 156 510

 Not  2018  2017
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 100
Annat eget kapital inkl årets resultat  156 410 134 973
  156 510 135 073

Summa eget kapital  156 510 135 073
 
Avsättningar 23
Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser  220 220
Uppskjuten skatteskuld 9 29 896 28 755

Summa avsättningar  30 116 28 975

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut  118 500 108 500

Summa långfristiga skulder  118 500 108 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  15 398 14 469
Övriga kortfristiga skulder  13 262 5 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 14 307 9 274

Summa kortfristiga skulder  42 967 29 267
 

 Summa eget kapital och skulder 348 093 301 815
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KASSAFLÖDESANALYS Gislaved Energi Koncern AB

   2018  2017
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster   15 325 11 546
Avskrivningar  16 937 15 665
   
Erhållen ränta  57  86 
Erlagd ränta  -346 -724 
Betald inkomstskatt  -152 90

  31 821  26 663

Ökning/minskning varulager  -418 54
Ökning/minskning kundfordringar  -9 323 -349 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -4 297 32 084 
Ökning/minskning leverantörsskulder  929 845 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  12 771  -31 601

Kassaflöde från den löpande verksamheten  31 348 27 696 

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -144 -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -32 945 -59 537
Sålda materiella anläggningstillgångar  5 -
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar  - 45

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -33 084 -59 492 

Finansieringsverksamheten
Aktieägartillskott  10 000 -
Upptagna lån  10 000 32 000
Utbetald utdelning  -2 163 -1 482

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  17 837 30 518 

Årets kassaflöde  16 236 -1 278 
Likvida medel vid årets början  9 383  10 661 

Likvida medel vid årets slut  25 619  9 383 
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RESULTATRÄKNINGGislaved Energi Koncern AB

 Not  2018  2017
Resultaträkning moderbolag
Nettoomsättning 4 39 -

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  -270 -30

Summa rörelsens kostnader  -270 -30

Rörelseresultat  -231 -30

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag  - 5 000
Räntekostnader och liknande resultatposter 25 - -6

Summa resultat från finansiella poster  0 4 994

Resultat efter finansiella poster  -231 4 964
Bokslutsdispositioner 26 250 -

 Årets vinst 19 4 964

 Not  2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 27 550 550

Summa anläggningstillgångar  550 550

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar  475 6

Fordringar hos koncernföretag  2 914 4 950

  3 389 4 956

Kassa och bank  9 620 58

Summa omsättningstillgångar  13 009 5 014

 Summa tillgångar 13 559 5 564
  

BALANSRÄKNING 
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BALANSRÄKNING   Gislaved Energi Koncern AB

 Not  2018  2017
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 28 100 100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  13 301 500
Årets vinst  19 4 964
  13 320 5 464

Summa eget kapital  13 420 5 564
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  139 -
Summa kortfristiga skulder  139 0
 
 Summa eget kapital och skulder 13 559 5 564

   Aktie- Reserv- Övrigt fritt  Summa
 Not kapital fond eget kapital eget kapital
Moderbolagets förändringar 
i eget kapital
Eget kapital 2016-12-31  100 - 1 982 2 082
  - - - -
Årets resultat  - - 4 964 4 964
Utdelning  - - -1 482 -1 482
Eget kapital 2017-12-31  100 - 5 464 5 564

Erhållet aktieägartillskott  - - 10 000 10 000
Årets resultat  - - 19 19
Utdelning  - - -2 163 -2 163
Eget kapital 2018-12-31  100 - 13 320 13 420
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NOTER   Gislaved Energi Koncern AB 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Gislaved Energi Koncern ABs årsredovisning har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 

Koncernredovisning
Koncernredovisning omfattar verksamheten moderföretag och 
samtliga dotterföretag fram till och med 31 december 2018. 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och 
finansiella styrningen.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvmetoden innebärande 
att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transak-
tion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. 

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet 
fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen samt 
det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, 
övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt 
beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde 
på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffnings-
värdet och dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av 
förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbin-
delser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ 
goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffnings-
värdet. Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från 
anskaffningsvärdet för aktierna.

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och 
med förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom 
eget kapital.

Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så 
krävs för att säkerställa överensstämmande med koncernens 
redovisningsprinciper.

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

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller 
beräknas inflyta, dvs med hänsyn till rabatter och efter avdrag 
för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoom-
sättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

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

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

Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är 
säkerställd.

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

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

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är di-
rekt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången 
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsled-
ningens 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 anskaff-
ningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 
anläggningstillgångar.

Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av 
linjärt över tillgångarnas eller koav dessa kommer, definitions-
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. enligt 
årsredovisn

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 
därför inte av.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader    5 %  
Distributionsanläggningar 5 %
Elmätare 10 %
Maskiner 15 %
Inventarier, verktyg o installationer 10-15 %
Motorfordon 10-20 %
Datorer 33 %
Vind- och vattenkraftsanläggningar 5 %
Solkraftanläggningar 5 %
Fjärrvärmeanläggningar 3,33-10 %
Gatubelysningsanläggningar 3,33-5 %
Fiber 3,33-10 %
Innehavstid har beaktats.
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Nedskrivningar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om 
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om återvinningsvärde understiger redovisat värde görs en 
nedskrivning som kostnadsförs.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med 
ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver till-
gångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att 
identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 
andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningspröv-
ning görs i dessa fall för hela den kassagenererande enheten. 
En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenere-
rande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

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

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

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

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

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas 
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som 
hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 
koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan 
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom 
överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse 
eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skat-
teeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

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

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

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är 
räntefria eller som löper med ränta som avviker från mark-
nadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader re-
dovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbe-
talas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets ef-
fektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

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

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

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

Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av  
anläggningstillgångar.
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Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt 
hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten 
med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och 
för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-
in, först-ut-metoden (FIFU).

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

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

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

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

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

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

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företags-
ledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra 
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av 
de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. 
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de 
redovisade beloppen i denna årsredovisning.

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

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 
komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-
ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultat-
räkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt 
under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både 
aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Effekter av elnätsregleringen
I bolaget finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter 
från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätsverk-
samheten tar ut av sina kunder ligger klart lägre än vad som 
är tillåtet.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och  
materiella anläggningstillgångar
Bolaget har betydande värden redovisade i balansräkningen 
avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar. 
Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovis-
ningsprinciper som beskrivs i bolagets Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande 
enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden 
eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende fram-
tida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende 
exempelvis avkastningskrav. 

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

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

Not 4 Nettoomsättningens fördelning
på verksamhetsgrenar                              Koncernen
 2018 2017
Nettoomsättningen fördelar sig på 
verksamhetsgrenar enligt följande:  
Elnät 37 678 35 343
Elförsäljning 75 493 56 831
Fjärrvärme 47 205 28 200
Elproduktion 3 539 3 371
Gatubelysning 6 321 6 159
Tjänster 1 801 1 661
Summa 172 037 131 565

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

 2018 2017
Anticiperad utdelning - 5 000
Summa 0 5 000
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Not 5  Ersättning till revisorerna                                              Koncernen                              Moderbolaget
 2018 2017 2018 2017
PwC
Revisionsuppdraget 133 128 15 15
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 35 22 - -
Skatterådgivning 25 23 3 3
Övriga tjänster 20 20 - -
Summa 213 193 18 18

Not 6  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader                                          Koncernen 
 2018 2017
Medelantalet anställda
Kvinnor 5 4
Män 15 14
Totalt 20 18

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 012 1 111
Löner och ersättningar till övriga anställda 8 168 7 849
 9 180 8 960
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 107 3 086
Pensionskostnader (varav för styrelsen och verkställande 
direktören 143 tkr (186 tkr)  800 1 058
Totalt 13 087 13 104

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 2 2
Män 3 3
Totalt 5 5
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Män 1 1
Totalt 1 1

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   
                        Koncernen                             
 2018 2017 
Ränteintäkter 57 86
Summa 57 86
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Not 8 Skatt på årets resultat                                                      Koncernen                            Moderbolaget

 2018 2017 2018 2017
Aktuell skatt -295 -9 - -
Uppskjuten skatt -1 141 -2 260 - -
Skatt på årets resultat -1 436 -2 269 0 0
Redovisat resultat före skatt 15 036 10 908 19 4 964
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) -3 308 -2 400 -4 -1 092
Ej beaktat skattemässigt underskott - - 4 -
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -25 -12 - -
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter 6 3 - 1 092
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -144 140 - -
Effekt av ändrade skattesatser 2 035 - - -
Redovisad skattekostnad -1 436 -2 269 0 0

Not 9 Uppskjuten skatt                       Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Skillnaden mellan å ena
 sidan den inkomstskatt 
som har redovisats i 
resultaträkningen samt 
å andra sidan den 
inkomstskatt som belöper 
sig på verksamheten utgörs 
av uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver 29 896 28 755
 29 896 28 755

Not 10 Balanserade utgifter                Koncernen                             

för programvaror 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 899 2 899
Årets aktiverade 
utgifter, inköp 144 -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 043 2 899
Ingående avskrivningar -720 -430
Årets avskrivningar -303 -290
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 023 -720
Utgående restvärde 
enligt plan 2 020 2 179

Not 11 Byggnader och mark              Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 20 924 20 838
Inköp 10 987 86
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 31 911 20 924
Ingående avskrivningar -8 846 -8 126
Årets avskrivningar -893 -720
Utgående ackumulerade
avskrivningar -9 739 -8 846
Utgående restvärde 
enligt plan 22 172 12 078
Bokfört värde för 
fastigheter i Sverige 22 172 12 078
Taxeringsvärden för 
fastigheter i Sverige 21 116 21 116

Not 12 Vindkraftverk                       Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 330 12 330
Årets förändringar 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 330 12 330
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -1 233 -616
Årets förändringar
-Avskrivningar -617 -617
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 850 -1 233
Utgående restvärde 
enligt plan 10 480 11 097
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Not 13 Solkraftsanläggning  

                                                    Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 561 561
Årets förändringar 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 561 561
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -93 -63
Årets förändringar
-Avskrivningar -30 -30
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -123 -93
Utgående restvärde 
enligt plan 438 468

Not 14  Vattenkraftsanläggningar        

                                                     Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 19 240 19 191
Årets förändringar 
-Inköp - 49
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 19 240 19 240
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -10 292 -9 330
Årets förändringar 
-Avskrivningar -962 -962
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -11 254 -10 292
Utgående restvärde 
enligt plan 7 986 8 948

Not 15 Fjärrvärmeanläggningar       

                                                    Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 137 186 135 457
Årets förändringar
-Inköp 72 364 1 729
-Försäljningar och 
utrangeringar -3 000 -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 206 550 137 186
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -36 713 -30 745
Årets förändringar
-Försäljningar och 
utrangeringar 135 -
-Avskrivningar -7 115 -5 968
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -43 693 -36 713
Ingående ackumulerade  
nedskrivningar -2 860 -2 860
Årets förändringar
-Försäljningar och 
utrangeringar 2 860 -
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 -2 860
Utgående restvärde 
enligt plan 162 857 97 613

Not 16 Gatubelysningsanläggningar       

                                                   Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 51 680 51 349
Årets förändringar
-Inköp 360 331
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 52 040 51 680
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -32 033 -30 897
Årets förändringar
-Avskrivningar -1 144 -1 136
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -33 177 -32 033
Utgående restvärde 
enligt plan 18 863 19 647
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Not 17 Eldistributionsanläggningar      

                                                   Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 140 818 137 572
Årets förändringar
-Inköp 2 786 3 246
-Försäljningar och 
utrangeringar -1 150 -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 142 454 140 818
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -91 597 -86 629
Årets förändringar
-Försäljningar och 
utrangeringar 1 150 -
-Avskrivningar -4 891 -4 968
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -95 338 -91 597
Utgående restvärde 
enligt plan 47 116 49 221

Not 18 Fibernät                               Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 471 1 088
Årets förändringar 
-Inköp 987 383
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 458 1 471
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -341 -233
Årets förändringar
-Avskrivningar -111 -108
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -452 -341
Utgående restvärde 
enligt plan 2 006 1 130

Not 19 Inventarier, verktyg och installationer                   
                                                       Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 12 002 11 609
Årets förändringar
-Inköp 568 393
-Försäljningar och 
utrangeringar -222 -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 348 12 002
Ingående avskrivningar -8 650 -7 784
Årets förändringar
-Försäljningar och 
utrangeringar 222 -
-Avskrivningar -871 -866
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -9 299 -8 650
Utgående restvärde 
enligt plan 3 049 3 352

Not 20  Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar                    
                                                      Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Ingående nedlagda 
kostnader 58 591 5 271
Under året nedlagda 
kostnader 20 659 59 847
Under året genomförda 
omfördelningar -75 766 -6 527
Utgående nedlagda 
kostnader 3 484 58 591

Not 21 Andelar i intresseföretag

 Org nr Säte Kapital- Rösträtts-

   andel andel

Klämman Vind AB 556876-6736 Gislaved 15 15

 Kapital- Rösträtts- Bokfört Antal

 andel % andel % värde andelar 
Klämman Vind AB 15 15 15 
Summa   15
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NOTER Gislaved Energi Koncern AB

Not 22  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                  
                                                       Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna elintäkter 6 924 6 038
Upplupna intäkter drift och 
underhåll gatubelysning 671 576
Upplupna intäkter 
fjärrvärme 4 014 2 964
Förutbetald kostnad 
avseende olja 567 595
Upplupna intäkter 
nättjänster 3 815 3 653
Övriga poster 1 392 624
 17 383 14 450

Not 23 Avsättningar                 
                                                      Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Avsättningar för 
pensioner och liknande 
Avsättning vid periodens 
ingång 220 220
Avsättning vid
periodens utgång 220 220

Not 24  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           
                                                       Koncernen                             

 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna elkostnader 5 861 4 767
Upplupen kostnad 
elcertifikat 4 283 2 034
Upplupna löner 203 131
Upplupna semesterlöner 569 473
Upplupna sociala 
avgifter 437 447
Övriga poster 2 954 1 422
Summa 14 307 9 274

Not 25  Räntekostnader och liknande resultatposter   

                                   Koncernen       Moderbolaget

 2018 2017 2018 2017
Övriga 
räntekostnader 
och liknande 
resultatposter -346 -724 - -6
Summa -346 -724 0 -6
 

Not 26 Bokslutsdispositioner           
                                                      Koncernen                             

 2018 2017
Erhållet koncernbidrag 250 -
Summa 250 0

Not 27 Andelar i koncernföretag           
                                                      Koncernen                             

 2018 2017
Ingående 
anskaffningsvärde 550 550
Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 550 550
Utgående restvärde 
enligt plan 550 550
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NOTERGislaved Energi Koncern AB

Gislaved Energi är perfekt. Det är ett lokalt och bra företag. 
De har väldigt bra service också.
Kommentar 32 NKI 2018.

Gislaved 2019-02-19

Sören Svensson Berith Ollhage

Lennart Carlsson Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Bengt-Anders Johansson Hans Brunström
Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-02-28.

Mats Nilsson 
Auktoriserad revisor

 

 Org nr Säte Kapital-

   andel (%)

Gislaved Energi AB 556247-6514 Gislaved 100

Gislaved Energi Elnät AB 556223-8765 Gislaved 100

 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

 andel % andel % aktier värde18-12-31 
Gislaved Energi AB 100 100 1 000 
Gislaved Energi Elnät AB 100 100 5 000 
Summa    0

Not 28 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 1000 st aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 29 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 30 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har uppstått efter balansdagen.
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Kundtjänst och 
marknad
Det är oss du möter när du besöker eller 
kontaktar Gislaved Energi. 
Vår kundtjänst pratar småländska!

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

El och teknik
Vårt el-team med montörer ansvarar för att allt 
fungerar i det vanliga elnätet samt i gatubelysningen.
Teknikteamet har hand om underhåll och utvecklingen 
av våra tjänster.

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

GISLAVED ENERGI ELNÄT AB Org nr 556223-8765.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande
årsredovisning.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

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

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har en ny teamchef för elavdelningen anställts, 
Mattias Svensson. Nyrekrytering har gjorts av tjänsterna 
Energiingenjör, Värme- och IT-tekniker.

Elnät
Bolaget ser en fortsatt positiv trend genom flera utökningar 
av ansluten effekt till industriföretag, förfrågningar samt nyan-
slutningar. Under året har reinvesteringar i elnätet genomförts 
genom utbyte av ca en kilometer jordkabel, utbyte av tre 
nätstationer samt utbyte av kabelskåp. 

Elnätet på landsbygden har besiktigats och åtgärder av brister 
har utförts under året. 

Utbyte av elmätare till mätare som klarar framtidens krav 
och förväntningar kommer att vara ett årligt återkommande 
arbete för att säkerställa en fortsatt hög driftsäkerhet gällande 
leverans av mätvärden. Under året har bolaget erhållit nytt  
IT- stöd för elmätarskifte vilket kommer att underlätta det 
årliga arbetet. Omsättningen i elnätet var 153,6 GWh vilket  
är något högre än föregående år (153,3 GWh). 

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

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

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 080 tkr   vilket 
är 890 tkr över budgeten på 6 190 tkr. Utdelning till Gislaved 
Energi Koncern AB föreslås ske med 2 000 tkr.

Personal
Total sjukfrånvaro under 2018 var 3,80 % (föregående år  
2,05 %).   Av den totala sjukfrånvaron utgörs 78,54 % av 
långtidsfrånvaro. Bolaget hade vid årsskiftet 21 anställda  
medarbetare, varav fem personer är kvinnor.

Miljö
Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och har arbetat 
vidare med miljöfrågor under verksamhetsåret och en upp-
gradering till ISO 14001:2015 genomfördes. En uppföljande 
revision har genomförts med bra resultat. Bolaget arbetar 
fortlöpande med åtgärder för minskad energianvändning.  

Utblick/framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Bolaget 
kommer att fortsätta genomföra investeringar som stärker 
leveranssäkerheten i elnätet. Bolaget forsätter under år 2019 
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. 

Gislaved Energi Elnät AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2018 2017 2016 2015 2014
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

Nettoomsättning  46 885 44 362 44 231 42 729 41 930
Resultat efter finansiella poster 7 080 5 539 6 029 5 351 5 778
Balansomslutning 87 238 78 254 151 056 165 120 152 288
Investeringar i materiella anl.tillgångar 3 122 4 418 5 928 3 188 5 954
Antal anställda 21 18 20 19 17
Soliditet % 58,3 72,1 38,4 35,7 39,4
Avkastning på eget kapital % 13,7 9,8 10,3 9,0 9,6

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

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

Årets vinst  255 746
Balanserade vinstmedel  17 042 707
 17 298 453

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägarna utdelas  2 000 000
att i ny räkning överförs  15 298 453
 17 298 453

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

Jag var i kontakt med Gislaved Energi för att prata om att 
koppla in fjärrvärme. Sedan att man i det skulle koppla in 
bidrag eftersom att jag är ett företag. De var väldigt positiva 
och hjälpsamma till mitt förslag och det var jättekul att de är 
öppna för nya idéer.
Kommentar 35 NKI 2018.

Gislaved Energi Elnät AB
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RESULTATRÄKNING Gislaved Energi Elnät AB

 Not  2018  2017
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning  46 885 44 362
Aktiverat arbete för egen räkning  380 670
Övriga rörelseintäkter  763 432

Summa intäkter m.m.  48 028 45 464

Rörelsens kostnader
Kostnader för transitering och inköp av kraft  -14 195 -13 828
Övriga externa kostnader  -7 214 -6 591
Personalkostnader 3 -13 676 -13 571
Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar  -5 919 -6 006

Summa rörelsens kostnader  -41 004 -39 996

Rörelseresultat  7 024 5 468

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 4 151 444
Räntekostnader 5 -95 -373

Summa resultat från finansiella poster  56 71

Resultat efter finansiella poster  7 080 5 539

Bokslutsdispositioner 6 -6 719 -5 521
Skatt på årets resultat 7 -105 -3

 Årets vinst 256 15
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Elnät AB

 Not  2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror  8  2 020  2 179 

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  9  2 982  3 216 
Distributionsanläggningar 10 47 116  49 221 
Inventarier, verktyg och installationer 11 1 576  1 545 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 12 1 348  1 533 

Summa materiella anläggningstillgångar  53 022  55 515 

Summa anläggningstillgångar  55 042  57 694 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  14 795  11 245 
Fordringar hos koncernföretag 13 - 50 
Skattefordran  218  321 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 671  3 977 

Summa kortfristiga fordringar  19 684  15 593  

Kassa och bank  14  12 512  4 967 

Summa omsättningstillgångar   32 196  20 560 

 Summa tillgångar  87 238  78 254 

Jag har haft Gislaved Energi sedan 1974 och jag har varit 
otroligt nöjd alla år. Allting har fungerat hur bra som helst.
Kommentar 60 NKI 2018.
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BALANSRÄKNING Gislaved Energi Elnät AB

 Not  2018  2017
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr)  500 500
Reservfond  100 100

  600 600

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  17 043  22 028 
Årets vinst  256  15 

  17 299  22 043 

Summa eget kapital  17 899  22 643 

Obeskattade reserver 15 41 490 43 271 

Avsättningar
Avsättning för pensioner  220 220

Summa avsättningar  220 220

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  4 029  3 297 
Skulder till koncernföretag 13 9 547  5 752 
Övriga kortfristiga skulder  12 491  1 748 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 562  1 323 

Summa kortfristiga skulder  27 629  12 120 

 Summa eget kapital och skulder 87 238  78 254 



-

29

BALANSRÄKNINGGislaved Energi Elnät AB

   Aktie-  Reserv-  Övrigt Summa
  kapital  fond  fritt eget eget
      kapital kapital
Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2016-12-31  500  100  23 510 24 110

Årets resultat  -  -  15 15

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

Årets resultat  -  -  256 256

Utdelning  -  -  -5 000 -5 000
Eget kapital 2018-12-31  500  100  17 299 17 899

Gislaved Energi levererar det jag behöver och det är jag väldigt 
nöjd med. Sedan tycker jag att det är så bra att de sponsrar 
idrottsföreningar.
Kommentar 67 NKI 2018.
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KASSAFLÖDESANALYS Gislaved Energi Elnät AB

   2018  2017
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat   7 024 5 468
Avskrivningar  4 546 6 005
Övriga ej likviditetspåverkande poster  1 372 -
  12 942 11 473 

Erhållen ränta  151  444 
Erlagd ränta  -95 -373 
Betald inkomstskatt  -2 -16

  12 996  11 528

Ökning/minskning kundfordringar  -3 550 -1 816 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -644  69 087 
Ökning/minskning leverantörsskulder  732 -420 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  14 777  5 714

Kassaflöde från den löpande verksamheten  24 311  84 093 

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -144 - 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -3 122 -4 418 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 266 -4 418 

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld  - -76 500 
Lämnat koncernbidrag  -8 500 -5 650 
Utbetald utdelning  -5 000 -1 482 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -13 500 -83 632 

Årets kassaflöde  7 545 -3 957 
Likvida medel vid årets början  4 967  8 924 

Likvida medel vid årets slut  12 512  4 967 
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NOTERGislaved Energi Elnät AB

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

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

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

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller 
beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag 
för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoom-
sättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter
ntäktsredovisas 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 6 % 
(6 %) av inköpen och 19 % (19 %) av försäljningen andra 
företag inom koncernen.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing 
(hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller operatio-
nella. 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 ersätt-
ning.

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

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

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är di-
rekt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången 
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsled-
ningens 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 anskaff-
ningsvärdet 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 anskaff-
ningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av 
komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte 
kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som de uppkom-
mer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

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

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

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

Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 
nedskrivning som kostnadsförs.  

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med 
ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver till-
gångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att 
identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 
andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningspröv-
ning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. 
En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenere-
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rande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet för-
delas i första hand på goodwill. Därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.
  
Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till 
grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen har förändrats

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

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

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbe-
talas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets ef-
fektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument
Ränteswappar
Per 31 december hade bolaget inga räntekontrakt.

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

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

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

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

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

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidi-
gare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som 
belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten 
skatteskuld i bolaget på obeskattade reserver 9 128 tkr (9 520 
tkr).

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

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

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

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

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

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

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

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företags-
ledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra 
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av 
de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. 
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de 
redovisade beloppen i denna årsredovisning.

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

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 
komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-
ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultat-
räkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt 
under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både 
aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Effekter av elnätsregleringen
I bolaget finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter 
från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätsverk-
samheten tar ut av sina kunder ligger klart lägre än vad som 
är tillåtet.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Bolaget har betydande värden redovisade i balansräkningen 
avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar. 
Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovis-
ningsprinciper som beskrivs i bolagets Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande 
enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden 
eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende fram-
tida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende 
exempelvis avkastningskrav. 

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

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

Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar 
och sociala avgifter
 2018 2017
Medelantalet anställda, med fördelning 
på kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor 5 4 
Män 15 14 

Totalt 20 18

Löner och ersättningar har uppgått till
styrelse och verkställande direktören 1 012  1 111
Övriga anställda 8 168  7 849

Totala löner och ersättningar 9 180 8 960

Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 107 3 086
Pensionskostnader (varav för styrelse 
och verkställande direktören 143 tkr 
(186 tkr) 800 1 058

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader. 13 087 13 104

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 2018 2017
 Antal på  Varav Antal på Varav
  balansdagen män  balansdagen  män

Styrelseledamöter 5 60 % 5 60 %
Verkställande 
direktör och andra
ledande
befattningshavare 1 100 % 1 100 %
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Not 4 Ränteintäkter
 2018 2017
Ränteintäkter  151 444
Summa 151 444
Varav koncernföretag 95 371

Not 5 Räntekostnader
 2018 2017
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter 95 -373 

Summa 95 -373 
Varav koncernföretag: - -
 

Not 6 Bokslutsdispositioner
 2018 2017
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan 1 781 129
Lämnat koncernbidrag -8 500 -5 650

Summa -6 719 -5 521

Not 7 Skatt på årets resultat
 2018 2017
Aktuell skatt -105 -3

Skatt på årets resultat -105 -3

Redovisat resultat före skatt 361 18
Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats (22 %) -80 -4
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader -25 -10
Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter - 11

Redovisad skattekostnad -105 -3

Not 8 Balanserade utgifter för programvaror
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 899 2 899
Årets förändringar
Årets aktiverade utgifter, inköp 144 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 043 2 899

Ingående avskrivningar -720 -430
Årets förändringar
Avskrivningar -303 -290

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 023 -720

Utgående restvärde enligt plan 2 020 2 179

Not 9 Byggnader och mark
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 921  8 835
Under året genomförda 
omfördelningar/inköp - 86

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 921  8 921 

Ingående avskrivningar -5 705 -5 449 
Årets förändringar
Avskrivningar -234 -256 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -5 939 -5 705 

Utgående restvärde enligt plan 2 982  3 216 
Redovisat värde för fastigheter 
i Sverige 2 982  3 216 

Taxeringsvärden för fastigheter 
i Sverige 5 129 5 129

Not 10 Distributionsanläggningar
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden  140 818  137 572
Årets förändringar
Under året genomförda 
omfördelningar/Inköp 2 786  3 246
-Försäljning och utrangering- -1 150 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 142 454  140 818

Ingående avskrivningar/
nedskrivningar -91 597 -86 629
Årets förändringar
Avskrivningar -4 891 -4 968
-Försäljning och utrangering 1 150 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar/nedskrivningar -95 338 -91 597

Utgående restvärde enligt plan 47 116  49 221

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden  8 038  7 967
Årets förändringar
Inköp 521  71
Försäljningar och utrangeringar -222 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 337  8 038 

Ingående avskrivningar -6 493 -6 002
Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar 222 -
Avskrivningar -490 -491

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 761 -6 493

Utgående restvärde enligt plan 1 576  1 545
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Not 15 Obeskattade reserver
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerad skillnad mellan 
bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 41 490  43 271

Summa 41 490  43 271

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna löner 203  131
Upplupna semesterlöner 569  473
Upplupna sociala avgifter 437  447
Övriga poster 353  272

Summa 1 562  1 323

Not 17 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 18 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

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

Jag gillar verkligen Gislaved Energi man får alltid snabb service.
Kommentar 79 NKI 2018.
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Lennart Carlsson Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Bengt-Anders Johansson Hans Brunström
Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-02-28.

Mats Nilsson 
Auktoriserad revisor

 

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående nedlagda kostnader 1 533  518
Under året nedlagda kostnader 2 493  3 768
Under året genomförda
omfördelningar -2 678 -2 753 

Utgående nedlagda kostnader 1 348  1 533

Not 13 Fordringar/skulder hos koncernföretag
 2018 2017
I posten ingår:
Saldo avräkningskonto -9 547 -5 752

Summa -9 547 -5 752

Not 14 Kassa och bank
 2018-12-31 2017-12-31
Kassa 1 14
Koncernkonto 12 511  4 953
 2 512  4 967

Beviljat belopp på koncernkonto uppgår till 8 000 tkr (8 000 tkr). 
Bolaget ingår i Gislaveds kommuns koncernkonto.

Koncernkonto utgör i juridisk mening en fordran på Gislaveds 
kommun. De regelverk som styr koncernkontot är av sådan 
karaktär att fordran i redovisningen ses som ett ordinärt 
bankkonto.
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GISLAVED ENERGI AB Org nr 556247-6514.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande
årsredovisning.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

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

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

Bolaget har som mål att vara det naturliga valet för energian-
vändare inom Gislaveds kommun.   

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Naturvårdsverkets   satsning Klimatklivet har inneburit att 
bolaget tidigare beviljats ekonomiskt stöd (om 45% eller totalt 
41 017 500 kr) för utbyggnad av fjärrvärme inom Gislaved och 
Anderstorp. Stödet bidrar till att omställningen till förnybar 
och klimatsmart energi kan påskyndas inom kommunen. Det 
slutliga stödet utbetalades via Klimatklivet.

Under året har den stora ökningen av anslutningar för fjärr-
värme medfört ökade anslutningsavgifter om totalt 7 084 tkr. 
Dessa intäkter periodiseras inte utan är av engångskaraktär 
och bidrar därför starkt positivt till resultatet för året.

En ny skogsflispanna invigdes i Mossarp under juni.

Elhandel
Det genomsnittliga rörliga elpriset för år 2018 blev 
54,95 öre/kWh (plus moms) inom elområde 3. Det är 
20 öre högre än för år 2017. Både elpriserna och priserna 
på elcertifikat och ursprungsgarantier (förnybar el) steg under 
året. År 2018 var ett torrt år vilket medförde ett ökat elpris.
 
Av bolagets elkunder har ca 58 % avtal om rörligt pris. An-
delen kunder som har anvisningspris är har sjunkit med 24 % 
sedan år 2015 och uppgår nu till 6 % av totalt antal kunder.

All el inom elhandeln är 100% förnyelsebar.

En del av bolagets inköp av el, elcertifikat och ursprungsga-
rantier kommer från små privata mikroproducenter av solel. 
Antalet mikroproducenter som levererar energi till bolaget 
uppgick till 118 st, en ökning med 18 % sedan förra året. 

Gatubelysning
Under år 2018 har efter samråd med Gislaveds kommun, an-
läggningar i Vä och Draftinge förnyats samt ny belysning har 
installerats på gång- och cykelvägen på Linnégatan i Gislaved 
och Furugatan i Smålandstenar. Ny belysning har installerats 
vid parkeringen och gatorna kring Åtteråsskolan i Smålands-
stenar. Ett antal väderskydd vid busshållplatser i kommunen 
har fått belysning. 

Bolaget har även utfört entreprenadtjänster på Trafikverkets 
anläggningar inom Gislaveds- och Gnosjö kommuner. Monte-
ring av belysning har gjorts på ett utegym i Burseryd där upp-
dragsgivare har varit Fritidsförvaltningen i Gislaveds kommun. 

Bolaget har utfört separering av vår egna belysningsanlägg-
ning i Hestra enligt beställning från Trafikverket. Belysningen 
har tidigare varit ihopkopplad och har nu delats mellan Bola-
get och Trafikverket.

Bolaget har ansvarats för underhåll av Gnosjö kommuns 
gatubelysning.

Elproduktion
Gyllenfors vattenkraftstation har varit i drift under större delen 
av år 2018. Sommarens torka gjorde att vattenflödet blev så 
lågt att ingen elproduktion pågick i augusti och under del av 
juli. Årets produktion uppgick till 3,9 GWh vilket är lägre än 
ett normalt produktionsår och som kan jämföras med föregå-
ende års produktion på 5,5 GWh. 

Bolaget är delägare (15%) i vindkraftbolaget Klämman Vind 
AB som äger två vindkraftverk, med maxeffekten 3,3 MW per 
verk och på höjden Klämman, nordost om Reftele. Dessa har 
varit i drift under hela året. Årets produktion uppgick till 23 
GWh vilket kan jämföras med föregående år på 25,7 GWh 
som var ett bra år. Båda vindkraftverkens elproduktion upp-
gick till 97,3% av den förväntade.

I solcellsanläggningen vid Mossarp producerar bolaget elkraft 
och årsproduktionen uppgick till 36,9 MWh vilket är något 
högre än 2017 års produktion. Solcellsanläggningen vid fastig-
hen Lådan producerade ca 5 MWh under året.

Värme
Under året har 74 kundanläggningar kopplats in på fjärrvär-
menätet Gislaved-Anderstorp. Inkopplingarna har medfört en 
årlig koldioxidreduktion på drygt 3 000 ton.  Värmeförsäljning-
en i Gislaved-Anderstorpsnätet under år 2018 blev 33,5 GWh, 
Dvs. en ökning med 24 % från år 2017 och produktions-
mixen har bestått av 99 % förnybart bränsle och spillvärme. 
Restande del har varit olja. Rökgaskondenseringen på Mossarp 
har producerat 5,3 GWh värme.

I juni invigdes den nya skogsflispannan i Mossarp. Slutredovis-
ning av Klimatklivet gjordes under hösten då även den sista 
delen av stödet betalades ut. 

Total värmeförsäljning under år 2018 blev 41 GWh.

Ansökan för tilldelning av utsläppsrätter har påbörjats under 
året.

Energitjänster
Bolaget har genomfört olika lösningar och förstudier kring 
laddning av elfordon och under året har ny betalnings- och 
övervakningssystem implementerats i våra laddstationer. En 
ny snabbladdare har placerats strategiskt på handelsområdet 
Smålandia och med en effekt på 50 kW. Invid denna finns 
också en ny destinationsladdare om 22 kW.
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Utbildning för våra största kunder har genomförts under året 
med fokus på ansvar och skötsel av elanläggningar. 

Bolaget har också stärkt positionen inom solcellsbranschen 
genom ett samarbete med en extern partner och en energi-
ingenjör har anställts. Denna resurs kommer även att arbeta 
inom flera områden som rör energitjänster såsom energieffek-
tivisering med produkterna Energiöversyn och Energikartlägg-
ning samt energirådgivning.

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

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

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 8 187 tkr 
vilket är 2 117 tkr under budgeten på 10 304 tkr.  

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

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

Bolaget har uppgraderats till den nya certifieringen 
ISO14001:2015 och har arbetat vidare med miljöfrågor under 
verksamhetsåret. Bolagets strävan att minska påverkan på 
miljön har fortsatt genom samverkan med Gislaveds kommun 
avseende energieffektivisering av gatubelysningen inom kom-
munen. I och med utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gislaved 
och Anderstorp konverterar kunder från gas- och oljepannor 
till fjärrvärme vilket reducerar koldioxidutsläppen i kommunen.

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

Utblick/framtid
Bolaget planerar för att fortsätta utveckla nya energitjänster 
(även för fjärrvärmeverksamheten) vilka ska leda till en effekti-
vare energianvändning för bolagets kunder.  

Utbyggnaden av fjärrvärmeledningar och anslutning av nya 
kunder fortsätter.

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

Gislaved Energi har fungerat riktigt bra. Jag känner mig trygg 
med att ha dem som leverantör. Sedan så är det jättebra att de 
kan erbjuda grön el.  Jag har fått en väldigt bra uppfattning av 
Gislaved Energi. De är väldigt vänliga och hjälpsamma. 
Kommentar 86 NKI 2018.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2018  2017 2016 2015 2014
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

Nettoomsättning 136 589  98 714 91 443 106 004 86 123
Resultat efter finansiella poster 8 187  5 405 1 549 2 065 2 963
Investeringar materiella anläggningstillgångar 29 823  55 119 9 326 8 342 10 066
Balansomslutning 257 643  229 299 208 958 185 160 166 681
Soliditet i % 36,0  34,3 33,5 34,8 35,6
Avkastning på eget kapital i % 8,6  6,9 2,3 3,3 5,0

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

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

Årets resultat 46 827
Balanserade vinstmedel  10 345 903
 10 392 730

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs  10 392 730
 10 392 730

Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av 
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
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  Not  2018  2017
Rörelsens intäkter m.m.  2,3
Nettoomsättning exkl punktskatter  1,4 136 589  98 714
Aktiverat arbete för egen räkning   830  1 558
Övriga rörelseintäkter   6  1

Summa intäkter m.m.   137 425  100 273

Rörelsens kostnader  5
Råvaror och andra direkta kostnader   -92 347 -68 139
Övriga externa kostnader  6 -25 522 -16 364
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15  -11 018 -9 660
Övriga rörelseintäkter   6 1

Summa rörelsens kostnader   -128 893 -94 165

Rörelseresultat   8 532  6 108

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter  16 1 13
Räntekostnader  17 -346 -716

Summa resultat från finansiella investeringar   -345 -703

Resultat efter finansiella poster   8 187  5 405

Bokslutsdispositioner  18 -7 950 -4 750
Skatt på årets resultat  19 -190 -6

 Årets vinst  26 47  649

Gislaved Energi AB

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2018  2017 2016 2015 2014
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

Nettoomsättning 136 589  98 714 91 443 106 004 86 123
Resultat efter finansiella poster 8 187  5 405 1 549 2 065 2 963
Investeringar materiella anläggningstillgångar 29 823  55 119 9 326 8 342 10 066
Balansomslutning 257 643  229 299 208 958 185 160 166 681
Soliditet i % 36,0  34,3 33,5 34,8 35,6
Avkastning på eget kapital i % 8,6  6,9 2,3 3,3 5,0

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

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

Årets resultat 46 827
Balanserade vinstmedel  10 345 903
 10 392 730

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs  10 392 730
 10 392 730

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

Jag besöker gärna dem på plats för det är alltid trevligt att träffa 
dem och de är väldigt vänliga och hjälpsamma. Har man någon 
fråga eller behöver hjälp med något så ställer de upp snabbt och 
man känner sig aldrig så att man stör eller är besvärlig. De är ett 
glatt gäng som samarbetar bra tycker jag.
Kommentar 145 NKI 2018.
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 Not  2018-12-31  2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 8 19 190  8 862
Vattenkraftsanläggningar 15 7 986  8 948
Vindkraftverk 7 10 480  11 097
Solkraftsanläggningar 14 438  468
Fjärrvärmeanläggningar 10 162 857  97 613
Gatubelysningsanläggningar 13 18 863  19 647
Fibernät 11 2 006  1 130
Inventarier 9 1 473  1 807
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 12 2 136  57 058

  225 429  206 630

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

Summa anläggningstillgångar   225 624  206 825

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter  1 291  873
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  5 895  122
Fordringar hos koncernföretag 20 6 893  5 731
Skattefordran  418  458
Elcertifikat  1 061  414
Övriga kortfristiga fordringar  262  45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 12 712  10 473

  27 241  17 243

Kassa och bank  22 3 487  4 358

Summa omsättningstillgångar   32 019  22 474

 Summa tillgångar  257 643  229 299

Gislaved Energi AB
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 Not  2018  2017
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 100
Reservfond  20 20

  120 120
Fritt eget kapital
Balanserad vinst   10 346  9 697
Årets vinst  47  649

  10 393  10 346

 Summa eget kapital 10 513  10 466

Obeskattade reserver 23 103 634  87 434
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut  118 500  108 500

Summa  långfristiga skulder  118 500  108 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  11 230  11 172
Skulder till koncernföretag 20 250 -
Övriga kortfristiga skulder  771  3 776
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 12 745  7 951

Summa kortfristiga skulder  24 996  22 899

 Summa eget kapital och skulder 257 643  229 299

   Aktie-  Reserv-  Övrigt Summa
  kapital  fond  fritt eget eget
      kapital kapital
Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2016-12-31  100  20  9 697 9 731
Årets resultat  -  -  649 649

Eget kapital 2017-12-31  100  20  10 346 10 466

Årets resultat  -  -  47 47
Eget kapital 2018-12-31  100  20  10 393 10 513
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  2018  2017
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat   8 532  6 108
Avskrivningar  11 018  9 660

Erhållen ränta  1 13
Erlagd ränta  -346 -716
Betald inkomstskatt  -150  106

  19 055 15 171

Ökning/minskning varulager  -418  54
Ökning/minskning kundfordringar  -5 773  1 467
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -4 265 26 206
Ökning/minskning leverantörsskulder  58 1 225
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  2 039 -100 433

Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 696 -56 310

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -29 823 -55 119
Sålda materiella anläggningstillgångar  6 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -29 817 -55 119

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån  10 000  108 500
Erhållet koncernbidrag  8 250  5 650 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  18 250  114 150

Årets kassaflöde  -871  2 721
Likvida medel vid årets början  4 358  1 637 

Likvida medel vid årets slut  3 487  4 358



-

43

NOTERGislaved Energi AB

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

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärn-
verksamheten, dvs. produktion, värme, elhandel, gatubelys-
ning, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entrepre-
nadavtal 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 Nettoom-
sättning.

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

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät ge-
nom egen produktion redovisas i den månad som produktion 
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 operatio-
nella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-
ning beräknas bli betalt..

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

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnads-
förs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är di-
rekt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången 
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsled-
ningens 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 anskaff-
ningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 
anläggningstillgångar.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgång-
arnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Av-
skrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

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

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

Nedskrivningar
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 
nedskrivning som kostnadsförs. 

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med 
ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver till-
gångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att 
identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 
andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningspröv-
ning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. 
En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenere-
rande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

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

Återföring av nedskrivning
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar återförs om 
skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvär-
det vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

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

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

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdispositioner. 

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

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

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbe-
talas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets ef-
fektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt 
hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten 
med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och 
för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-
in, först-ut-metoden (FIFU).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-
skjuten skatt 20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster efter avdrag för beräknad skatt 
i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade 
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt 20,6 %).

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företags-
ledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra 
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av 
de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. 
Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de 
redovisade beloppen i denna årsredovisning.

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

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 
komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-
ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultat-
räkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt 
under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både 
aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggnings-
tillgångar.
Företaget har betydande värden redovisade i balansräk-
ningen avseende immateriella och materiella anläggningstill-
gångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med 
de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden för 
kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av 
nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostna-
der. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras 
avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antagan-
den avseende exempelvis avkastningskrav. 

Gislaved Energi AB
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NOTERGislaved Energi AB

Not 3  Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 10 
% (10 %) av inköpen och 2 % (2 %) av försäljningen andra 
företag inom koncernen.

Not 4 Nettoomsättningens fördelning på 
verksamhetsgrenar 
 2018 2017
Nettoomsättningen fördelar sig på 
verksamhetsgrenar enligt följande:
Elförsäljning 77 445  58 979
Fjärrvärme 47 317  28 317
Elproduktion 3 705  3 598
Gatubelysning 6 321  6 159
Tjänster 1 801  1 661

Nettoomsättning exkl punktskatter 136 589  98 714
Punktskatter - 38 215

Nettoomsättning 136 589  136 929
 

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar 
och sociala avgifter
Bolaget har inga anställda. 
Inga löner eller ersättningar har utgått.
Ersättning till styrelsen har under året utgått med 61 tkr 
(88 tkr). Sociala kostnader för styrelsearvode 0 tkr (0 tkr).
 
Not 6 Ersättning till revisorerna
 2018 2017
PwC
Revisionsuppdrag 68 65
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget 11 10
Skatterådgivning 12 0
Andra uppdrag 20  20

Summa 111  105

Not 7 Vindkraftverk 
 2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 12 330  12 330
Årets förändringar
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden -12 330 12 330

Ingående avskrivningar -1 233 -616
Årets förändringar 
Avskrivningar -617 -617
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 850 -1 233
Utgående restvärde enligt plan 10 480  11 097 
 

Not 8 Byggnader och mark
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 12 003 12 003

-Inköp 10 987 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 22 990 12 003

Ingående avskrivningar -3 141 -2 677
Årets förändringar
Avskrivningar -659 -464
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -3 800 -3 141

Utgående restvärde enligt plan 19 190 8 862

Redovisat värde för fastigheter 
i Sverige 19 190 8 862
Taxeringsvärden för fastigheter 
i Sverige 15 987 15 987

Not 9 Inventarier
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 964  3 642
Årets förändringar
Inköp 47 322

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 4 011  3 964

Ingående avskrivningar -2 157 -1 782 
Årets förändringar
Avskrivningar -381 -375

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 538 -2 157

Utgående restvärde enligt plan 1 473  1 807

Not 10 Fjärrvärmeanläggningar
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 137 186  135 457
Årets förändringar
Under året genomförda 
omfördelningar/inköp 72 364  1 729
Försäljning/utrangering -3 000 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 206 550 137 186
Ingående avskrivningar -36 713 -30 745
Årets förändringar
Årets avskrivningar -7 115 -5 968
Försäljning/utrangering 135 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -43 693 -36 713
Ingående nedskrivning -2 860 -2 860
Försäljning/utrangering 2 860 -

Utgående nedskrivning - -2 860

Utgående restvärde enligt plan 162 857  97 613 
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Not 11 Fibernät
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 471  1 088
Årets förändringar
Inköp 987  383

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 458  1 471

Ingående avskrivningar -341 -233
Årets förändringar
Avskrivningar -111 -108

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -452 -341

Utgående restvärde enligt plan 2 006  1 130

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående nedlagda kostnader 57 058  4 753
Under året nedlagda kostnader 18 166  56 079
Under året genomförda 
omfördelningar -73 088  -3 774

Utgående nedlagda kostnader 2 136  57 058

Not 13 Gatubelysningsanläggningar
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 51 680  51 349
Årets förändringar
Under året genomförda 
omfördelningar/inköp 360  331

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 52 040  51 680

Ingående avskrivningar/
nedskrivningar -32 033 -30 897
Årets förändringar
Avskrivningar -1 144 -1 136

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -33 177 -32 033

Utgående restvärde enligt plan 18 863  19 647

Not 14 Solkraftsanläggningar
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 561  561

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 561 561

Ingående avskrivningar -93 -63
Årets förändringar
Årets avskrivningar -30 -30

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -123 -93

Utgående restvärde enligt plan 438  468

Not 15 Vattenkraftsanläggningar
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 19 240  19 191
Under året genomförda 
omfördelningar/inköp - 49

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 19 240  19 240
Ingående avskrivningar -10 292 -9 330
Årets förändringar
Avskrivningar -962 -962
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -11 254 -10 292

Utgående restvärde enligt plan 7 986  8 948

Not 16 Ränteintäkter
 2018 2017
Ränteintäkter 1 13

Summa 1 13 
Varav koncernföretag - -

Not 17 Räntekostnader 
 2018 2017
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter -346 -716
Summa -346 -716
Varav koncernföretag -95 -372

Not 18 Bokslutsdispositioner
 2018 2017
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan -16 200 -10 400
Erhållet koncernbidrag 8 250  5 650 

Summa -7 950 -4 750

Not 19 Skatt på årets resultat
 2018 2017
Aktuell skatt -190 -6

Skatt på årets resultat -190 -6

Redovisat resultat före skatt 237  655

Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats (22 %) -52 -144
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -6 6
Skatt hänförlig till tidigare års
redovisade resultat  -144 140

Redovisad skattekostnad -190 -6

Not 20 Skulder/fordringar till koncernföretag
 2018 2017
I posten ingår:
Övriga skulder/fordringar 6 893 -5 731

Summa 6 893 -5 731
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Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna elintäkter 6 924  6 038
Upplupna intäkter drift och 
underhåll gatubelysning 671  576
Upplupna intäkter fjärrvärme  4 014  2 964
Förutbetald kostnad avseende olja 567  595
Övriga poster 536  300

Summa 12 712  10 473

Not 22 Kassa och bank
 2018-12-31 2017-12-31
Koncernkonto 3 487  4 358

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

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

Not 23 Obeskattade reserver
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerad skillnad mellan 
bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 103 634  87 434

Summa 103 634  87 434 

Gislaved 2019-02-19

Sören Svensson Berith Ollhage

Lennart Carlsson Sara-Lena Bengtsdotter Bogren

Bengt-Anders Johansson Hans Brunström
Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-02-28 

Mats Nilsson 
Auktoriserad revisor

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

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna elkostnader 5 861  4 767
Upplupen kostnad elcertifikat 4 283  2 034
Övriga poster 2 601  1 150

Summa 12 745  7 951 

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

Not 26 Förslag till disposition av resultatet

 2018 2017
Till årsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 10 346  9 697
Årets vinst 47  649
 10 393  10 346
Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att i ny räkning överförs 10 393  10 346

Not 27 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 28 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.



-

48

ELÅRET 2018

Under år 2018 steg elpriserna kraftigt. Här kommer vi att visa vad detta berodde på. Om vi studerar den långsiktiga utvecklingen 
kan vi konstatera att elpriserna befinner sig i en stigande trend som startade redan i början av år 2016, men som sedan 
accelererade under året.

Elprisutveckling från 2014-01-01. Priser före skatt och moms.

De viktigaste påverkansfaktorerna

Vädret 
Vädret påverkar elanvändningen. En kall vinterdag eller en 
het sommardag ökar elförbrukningen, då det behövs mer 
el för att värma respektive kyla våra fastigheter.
Norden har i stor utsträckning väderberoende elproduk-
tion i form av vattenkraft och vindkraft, vilket innebär 
att vädret är den enskilt största påverkansfaktorn av våra 
nordiska elpriser.

Europeisk elmarknad
Då kraftutbudet i Norden minskar på grund av vädret, blir 
elpriserna mer beroende av vad som händer på kraftmark-
naderna i vårt närområde. Då påverkas våra elpriser mer 
av kostnaden för kol, gas och utsläppsrätter.

Valuta
Elpriset sätt i Euro och valutakursen spelar därigenom en 
direkt roll för de svenska elpriserna.

Elcertifikat
Elcertifikat är ett styrmedel för att öka andelen förnybar el 
i Sverige och kostnaden förs över på elanvändaren. I dags-
läget ligger kostnaden på cirka 5 öre/kWh. Volymmäs-
sigt är Vindkraft (67 %) och Biokraft (26 % ) de största 
producenterna av elcertifikat.

Sammanfattning av elåret 2018

Elmarknadsåret 2018 började med en vinter som bet sig 
fast under februari och mars och som följdes av en kall och 
vindfattig vår. Sommaren var extremt torr och varm, vilket 
gjorde att hydrobalansen i slutet av juli låg på ett underskott 
på närmare 30 TWh. Först i mitten av augusti bröts högtrycket 
ner och hösten inleddes med en rejäl nederbörd och vindpro-
duktion. Under senhösten dominerade högtrycken väderbil-
den igen och vi avslutade året med ca -18 TWh i hydrobalans. 
Detta har gjort att de svenska priserna blir mer beroende av 
omvärlden och priserna på kol, gas och utsläppsrätter.

Hydrologisk balans Sverige och Norge. Utsläppsrätter, pris (EUR/ton). Period: 18-01-08—19-02-12 

Priset på utsläppsrätter har rusat under år 2018, från 
8 EUR/ton i januari till 25 EUR/ton i september. Under 
hösten har priset sjunkit ner till 15 EUR/ton men i slutet på 
december är priset återigen på 24 EUR/ton. Den främsta 
anledningen till den starkt ökande prisutvecklingen på 
utsläppsrätter är införandet av Market Stability Reserve, en 
slags centralbank för utsläppsrätter dit 12 % av överskottet 
årligen flyttas, vilket medförde ett lägre utbud av utsläpps-
rätter.
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ELÅRET 2018

Den starka tillväxten i Kina har gjort att även kolpriset har hållit sig på höga nivåer trots Kinas ambitioner att 
ställa om till förnybar elproduktion.

Valuta, SEK/EUR

Elprisutvecklingen under år 2018. Kvartals- och årskontrakt nordisk el.

Nedan: Här ser vi elprisutvecklingen under år 2018.

Kol årskontrakt API2

Sedan har även den svenska kronan försvagats mot euron och eftersom elen köps in i euro påverkar det 
priset direkt.
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Schysst elhandel
År 2018 blev Gislaved Energi certifierad enligt Schysst elhandel. Det är branschorganisationen Energiföretagen 
Sverige som har tagit fram och står bakom Schysst elhandel. Bakgrunden till att märkningen togs fram var att de vill 
skapa en tydligare och mer lyhörd energibransch och ge kunden en enkel möjlighet att sortera bort de elbolag som 
använder fula metoder i sin försäljning.
 
Vi har alltid arbetat i enlighet med de kriterier som certifieringen innehåller och därför var det självklart för oss att 
göra certifieringen. I stora drag innebär kraven i certifieringen att man är tydlig och lyhörd gentemot sina kunder, 
ger korrekt information och har en god kundservice och tillgänglighet.

ELÅRET 2018

Den 30-31 maj arrangerades mässan affärsracet som är en mässa för att synliggöra och marknadsföra Gnosjöregionens 
näringsliv.

Gislaved Energi var en av de 185 utställarna och i vår monter hade mässbesökarna möjlighet att cykla till Afrika och lämna 
solcellslampor, via en träningscykel och en spelplan.

Trots hettan var det många som ville cykla för en god sak, och vi samlade in totalt 11 st solcellslampor som skänktes via 
hjälporganisationen Give Watts.

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

Från då 
till nu

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

2017 Under året ändrades bolagsnamnen.
Gislaved Energi AB har bytt bolagsnamn till Gislaved Energi Elnät AB.
Gislaved Energiring AB har bytt bolagsnamn till Gislaved Energi AB.   
 
2018 Invigdes Irene, vår nya skogsflispanna, som levererar fjärrvärme 
till det hopbyggda fjärrvärmenätet Gislaved-Anderstorp. Under året 
invigdes också Gislaveds första snabbladdare för elfordon.   

Historik om elförbrukning och elpriser
1925 hade Gislaveds elverk 264 kunder som använde 
ca 36 000 kWh totalt och elen kostade ca 33,5 öre/kWh.
 
1954 hade elförbrukningen ökat till 5 800 000 kWh och elen 
kostade 9 öre/kWh för ett normalhushåll.
 
1984 såldes 89 000 000 kWh el till 4 420 kunder och elen
kostade ca 25 öre/kWh för ett normalhushåll.
 
2018 såldes 154 000 000 kWh el (nätbolaget).   Energiskatten fördes 
över från elhandelsfakturan till nätfakturan den 1 januari 2018.  
Snittkostnad för el och nät för ett normalhushåll var ca 1,50 kr/kWh.

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