
Förvaltningsberättelse för 2019 

Verksamhet 

Bolagets säte är i Alingsås. Bolagets syfte är att bedriva elproduktion med vindkraft 

samt att etablera nya vindkraftverk. Siffror inom parentes avser föregående år (2018). 

 

Produktion (brutto) 

2019 var ett normalt vindår. Vår produktion ökade med 8%. Viktoria hade vi 

bara i jan, då hon producerade 98 MWh (977), Rune 1177 (1036), Artur 1162 

(1044). Vår 25% del av Söderbodane1 gav 345 (315), Söderbodane3 gav 4595 

(4221), vår andel av Näsudden (NVA) gav 3290 (2568), Mässingberget 5523 

(5294) och Margot i Önnarp gav 7783 (6673) MWh. Totalt 23973 (22128) MWh. 

Söderbodane3 är fortfarande effektbegränsad till 1500 kW p g a nätägarens 

höga tariffavgift för högre effekt.  

 

Marknad, avtal och priser 

Spotpriset på el dalade under första kvartalet, så årsgenomsnittet blev 5 öre 

lägre än 2018; 40 öre mot 45 året innan. Tack vare att vi prissäkrat 50% av 

produktionen har vi haft 45 öre för den delen.  P g a gamla, olyckliga, 

prissäkringar har produktionen från NVA sålts för knappt 29 öre (24).  

 

Även certifikatpriset dalade under Q1. Från 18 öre i jan till 7 öre i april. 44% av 

certen har vi sålt för 18 öre tack vare prissäkring. NVA certen har sålts för 13 

öre. I mars sålde vi 9000 ackumulerade elcertifikat, vilket inbringade 1 098 000 

kr (12,2 öre/kWh). Knappt 18 000 cert har vi kvar. 

Nätnyttan och ursprungsgarantierna gav oss c:a 3 öre/kWh.  

Totalt blev det c:a 51 öre/kWh (60)  

 

Viktoria såld 

Efter drygt 21 års tjänst för Älvsborgsvind sålde vi Viktoria i jan. 

Produktionskapaciteten och lönsamheten har sjunkit och reparationskostnaderna har 

stigit. Vi förhandlade fram ett så pass bra pris att det var svårt att låta bli att sälja 

henne. Vi fick nästan 1/3 av den summa vi betalade i dec 1997. Omräknat till aktuellt 

penningvärde var det 1/4. 

 

Extra amortering 

Vår likviditet stärktes kraftigt första kvartalet. Därför gjorde vi i juni en extra 

amortering på 5 Mkr (ord. amortering är knappt 4,2 Mkr). Totalt amorterade vi 

således nära 9,2 Mkr. Därmed sänkte vi vår belåningsgrad från 34% till 28%.  

 

Räntor  

Räntenivån har stigit med ett par tiondels procentenheter under året. Eftersom 

vår belåningsgrad är låg, har vi fortsatt låga räntor på lånen. 



 

Avskrivningstid och bokfört värde 

Sedan 2017 tillämpar vi 25 års avskrivningstid på våra vindkraftverk, i likhet med 

rådande branschpraxis. 

De redovisade bokförda värdena bedöms vara i paritet med aktuella 

marknadsvärden. 

 

Hemsida på internet 

Hemsidan som vi startade 2010 uppdateras kontinuerligt så att våra aktieägare 

och andra intresserade ska ha tillgång till aktuell information om bolaget och 

den bransch vi verkar i. Sajten är viktig även för aktiemarknaden. Adressen är 

www.alvsborgsvind.se .  

 

Avstämningsbolag 

Sedan 1 dec 2009 är vi ett avstämningsbolag. Det innebär att aktierna är 

registrerade hos Euroclear, som för aktieboken elektroniskt och ansvarar för 

den. 

 

Handel med aktierna 

Sedan 19 maj 2010 är vår aktie noterad på Pepins (Alternativa 

Aktiemarknaden), som är en offentlig handelsplats, som står under 

finansinspektionens tillsyn. Omsättningen är liten. Under 2019 omsattes 13 400 

aktier på Pepins. En handelspost är 100 aktier. Kursen vid årsskiftet var 53 kr 

(33). Kursen höjdes alltså med 60% under året. 

 

Ekonomisk utveckling 

Våra ackumulerade elcertifikat förlorade drygt 3,5 Mkr i värde, p g a att kursen 

sjönk dramatiskt under året. När värdeminskningen i elcertifikaten satt sitt spår i 

resultaträkningen, sjönk rörelseresultatet till drygt 4,8 Mkr (7,4), vilket motsvarar 

4,31 kr/aktie (6,83). Vår soliditet har stärkts ytterligare, till 61,5% (54,8). 

Substansvärdet är 44,65 kr/aktie (43,56). Avkastningen på eget kapital var 9,7% 

(15,7), och på totalt kapital 6,5% (9,1).  

Bolagets ekonomi är solid. Vårt eget justerade kapital är 46,1 Mkr (44,9).  

 

Utdelningspolicy 

Bolagets strategi hittills har varit att i första hand använda vinsterna till att skaffa 

fler vindkraftverk. Det har resulterat i sex helägda verk och två delägda.  

Framtida vinster ska delas ut till aktieägarna vartannat år, om det kan ske utan 

att bolagets ekonomi äventyras. Årsstämman beslutar om utdelningens storlek.  

Policyn hindrar inte bolaget att göra utdelning varje år, om resultatet så medger. 

 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår utdelning med 3 kr/aktie för verksamhetsåret 2019. Vid den 

aktuella aktiekursen (53 kr) innebär det, att direktavkastningen är 5,7%. 

http://www.alvsborgsvind.se/


Avstämningsdag för utdelning föreslås vara 17 april 2020. Utbetalning beräknas 

ske 22 april 2020. 

Styrelsen anser att förslaget till utdelning är förenligt med försiktighetsregeln i 

aktiebolagslagen 17 kap.3 §. Utdelningen är försvarlig med hänsyn till 

resultatutvecklingen efter räkenskapsårets utgång. 

 
 

Ytterligare information om ekonomin lämnas av VD Bertil Borglund. 

 

De viktigaste faktorerna för bolagets utveckling 

Konjunkturen 

Den ekonomiska konjunkturen har varit positiv även 2019. Det är fortsatt tillväxt 

i ekonomin. Olja och kol har sjunkit i pris sedan föregående år. Detta och kraftig 

vindkraftutbyggnad har pressat ner elpriset.  

Elbalansen 

Fem kärnkraftreaktorer har nu tagits ur drift, och en till ska stängas 2020. 

Vindkraften har med råge ersatt produktionsbortfallet hittills, och medfört att 

Sverige 2019 ökade elöverskottet till rekordhöga 26 TWh (17), vilket 

exporterades. Det finns en utbredd myt om att överföringskablarna till våra 

grannländer inte skulle räcka till för fortsatt utbyggnad av vindkraften. 

Sanningen är den, att nuvarande kablar räcker till för mer än dubbelt så stor 

export som vi hade 2019. Nya kablar till våra grannländer och England anläggs 

och kommer att förbättra Sveriges möjligheter att exportera ännu mer el, och 

efterfrågan finns. Skandinavisk förnybar el tränger undan smutsig fossil energi 

på den europeiska kontinenten och gör därmed stor klimatnytta. 

Miljöpolitiken 

Klimatavtalet som slöts i Paris 2015 har ännu inte resulterat i några kraftfulla 

politiska beslut för begränsning av koldioxidutsläppen till atmosfären. Priset på 

utsläppsrätter har under 2019 stagnerat på c:a 25 euro/ton CO2. Tilldelningen av 

gratis utsläppsrätter är fortfarande alltför generös för att priset på CO2 ska skjuta 

i höjden. Det gör att fossilbaserad elproduktion fortfarande konkurrerar med 

förnybar elproduktion, ss vindkraft. Ett höjt CO2 pris skulle direkt göra den 

fossilgenererade elproduktionen dyrare, vilket skulle medföra höjt elpris. 

Ursprungsgarantierna har under året fallit i pris. Från c:a 2 öre/kWh till c:a 1 öre. 

Intresset för att miljöprofilera sina elinköp har minskat. 

Elcertifikat 

Det stora certifikatöverskott som fanns på marknaden 2018, c:a 11 milj cert jan 

2018, har minskat kraftigt. Under 2019 har det helt försvunnit, och under hösten 

var det faktiskt ett underskott, som slutade på 1 milj cert vid årsskiftet. Detta till 

trots sjönk certifikatpriset dramatiskt under första halvåret ner till 6 öre/kWh. 

Normalt sett är det tillgång och efterfrågan som styr priset. Det mönstret bröts 

brutalt 2019.   

Elmarknaden 



Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i Sverige har medfört att elöverskottet 

har ökat markant 2019. Det har pressat ner elpriset. På den europeiska 

kontinenten genereras mycket el i kol-, gas- och oljekraftverk. När bränslena 

blev billigare, hämmade detta prisutvecklingen på el.  

Elproduktion och elpris per timme och dygn varierar allt mer, vilket medför 

kraftigt volatila priser. 

 

Bolagets strategi för 2018-22, antagen på senaste stämman 2018:    

2018 – 20: Vi förvaltar de verk vi har på fortsatt kostnadseffektivt sätt. Styrelsen 

kan förvärva ytterligare verk, om bra tillfälle yppar sig. 

Vinsterna ska delas ut till våra aktieägare. 

2021 – 22: Vi säljer bolaget under förutsättning att vi kan få bra betalt för det. 

Tidigare avyttring kan bli aktuellt, om riktigt bra tillfälle infinner sig. 

 

Styrelse och ledning 

Ordinarie ledamöter: 

Ordf.      Örjan Hedblom           71 år  klimatfullmäktigeledamot i Alingsås 

   aktieinnehav: 12 300 (12 300) 

V ordf.   Kerstin Larsson          62 år civilingenjör, gymnasielärare 

   aktieinnehav: 4 425 (4 425) 

Sekr.     Lars Åkeson          71 år civilingenjör 

   aktieinnehav: 1 775 (10625) 

Kassör  Bertil Borglund          76 år lärare 

   aktieinnehav: 42 800 (42 800) 

Ledamot Sven-Erik Borglund  69 år företagsekonom, entreprenör 

   aktieinnehav: 45 082 (45 082) 

Ledamot Bengt Johansson     59 år civilingenjör 

   aktieinnehav: 3 994 (3 994) 

Ersättare: 

Erland Göransson          71 år gymnasielärare; webbmaster 

   aktieinnehav: 7 400 (7 400) 

Claes Grönhagen          75 år lantmästare 

   aktieinnehav: 11 900 (11 900) 

VD 

Bertil Borglund          se ovan! 

 

Bokföring och revision 

Aktiv Redovisning i Alingsås sköter vår bokföring. 

Revisionen utförs av Hjorten Revision i Alingsås, med Thorbjörn Wängvik som 

ansvarig revisor, vald av stämman. 

 

Möten 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. Årsstämman hölls i 

Trollhättan 10 april med 37 aktieägare närvarande (48). 



Styrelseledamöter har bl a deltagit i relevanta seminarier och konferenser. 

 

Ägarförhållanden 

Bolaget hade vid årsskiftet 520 aktieägare (524), varav 282 (288) ägde mer än 

500 aktier. Antalet aktier är 1 031 514. Alla aktierna tillhör samma aktieslag, och 

är därmed lika mycket värda. Ingen aktieägare har mer än 5% av aktiestocken. 

De största ägarna är: 

Sven-Erik Borglund, direkt och i bolag   4,4% (4,4%) 

Bertil Borglund       4,1% (4,1%) 

Ove Finndin        3,7% (3,7%) 

Göran Skoglösa       2,3%   (2,3%) 

Göran Andréasson       1,6% (1,6%) 

 

Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång 

Spotpriserna på såväl el som elcertifikat har pressats påtagligt av den extrema 

vädersituationen i jan och feb, vilket påverkar intäkterna negativt. 

 

12 feb 2020 

Bertil Borglund 

VD 


