
Solfördelarna i Karlskrona ek. för.

769636-0994

Resultatbudget 2020 Driftbudget 2020 Prisnivå 

SEK/MWh

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3041 Medlemspris 0 0

3042 Produktionsintäkt 94 196 150

3043 Elcertifikat 4 436 4 436 14

3044 Nätnytta 11 997 11 997 20

3045 Ursprungsgarantier 3 169 3 169 5

Summa nettoomsättning 113 798 19 602

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 113 798 19 602

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4012 Nätkostnader -125 -125

4026 Balansansvar -2 833

4055 Elförbrukning -60 -60

4060 Solavdrag -91 363

Summa råvaror och förnödenheter -94 381 -185

BRUTTOVINST 19 417 19 417

Övriga externa kostnader

6310 Företagsförsäkringar -3 854 -3 854

6420 Ersättningar till revisor 0 0

6570 Bankkostnader -900 -900

6591 Bokförings- och admtjänst -10 000 -10 000

6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -29 712 -29 712

Summa övriga externa kostnader -44 466 -44 466

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -25 049 -25 049

Avskrivningar

7824 Avskrivningar på markanläggningar -219 144 -219 144

Summa avskrivningar -219 144 -219 144

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -357 991 -263 795

BERÄKNAT RESULTAT -244 193 -244 193

Elcertifikatmarknaden har ett stort förväntat utbudsöverskott, vilket har fått elcertifikatmarknaden att sjunka kraftigt jämfört med förra årets budget 

om 87 kr. Det som kan få marknaden att stiga på sikt skulle vara en förändrad kvotplikt eller planerade större vindkraftsprojekt som inte blir av.

Ursprungsgarantier. Priserna har halverats det senaste året då Norden både inom vind och vatten haft rekordår i produktion. Marknaden fortsätter växa 

med större utbud och efterfrågan från fler länder som ansluter sig till marknaden för ursprungsgarantier.

Nätnytta. Oförändrat pris. Enligt avtal med Affärsverken Elnät AB.

Övriga externa kostnader. Avser främst kostnader som faktureras från Karlskrona Solpark Drift avseende försäkring, drift, underhåll, övervakning av 

anläggningen samt arrende av mark och föreningens bokföringskostnad.

Medlemspris. Styrelsen har övervägt att föreslå för stämman att kompensera de låga priserna på elcertifikat och utrsprungsgarantier med att ta ut 

medlemspris av föreningens medlemmar för att få nollresultat i budgeten 2020. Styrelsen gjorde bedömningen att man vill ha en kommunikation med 

medlemmarna under hösten kring detta för att bereda frågan inför budget 2021.

Solavdrag. Avser det belopp som hamnar som ett avdrag på medlemmarnas fakturor. Beloppet är Produktionsintäkten minus kostnaden för 

balansansvaret. De tre posterna (produktionintäkt, balansansvar och solavdrag) påverkar inte föreningens resultat eftersom utfallet slussas direkt ut till 

medlemmarna.


