Kyrkvinden Ekonomisk förening
Årsredovisning med förvaltningsberättelse för 2020
Styrelsen för Kyrkvinden Kooperativ Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning
och förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att förmedla och i egen regi eller genom samarbetspartners producera miljövänlig elkraft främst
med vindkraftverk. Föreningen skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk.

Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning består av ordförande Niclas Sjöberg Skövde, vice ordförande Johan Unger Örebro, Björn Falkeblad Järfälla, Brian Wendleman Hägersten och Göran Jacobsson Uppsala. Suppleanter till styrelsen har varit Göran Norman Norrköping, Nils Furtenbach
Täby och Anders Brunnstedt Falun. Styrelsens sekreterare vid sammanträden har varit Silvana
Hanna, Järfälla församling.

Styrelsens arbete
Kyrkvindens styrelse hade ett första sammanträde 21 februari och därefter har det hållits 7
sammanträden under året, samtliga som telefon- eller videomöten med hjälp av kyrkans konferenstjänst Pexip.
Kyrkvindens operativa verksamhet har handlagts av Göran Jacobsson. Den består i att förbereda styrelsens sammanträden och föreningsstämmor och att delta i regelbundna förvaltarsammanträden med Rabbalshede Kraft AB och övriga underentreprenörer. Kyrkvindens ekonomiska redovisning utförs av GEAB Ekonomibyrå i Uppsala och preliminärt för 2020 anlitas
revisionsbyrån Deskjockys i Stockholm.

Ny ägare till vindkraftverk i Vindpark Vänern
Från och med 1 januari 2020 är det franska Innovent som äger vindkraftverken GG1 – GG5 i
Vindpark Vänern. Därtill köpte Innovent vindkraftverken GG6, GG9 och GG10 av konkursboet efter Gåsungarna AB i september och i med det tog bolaget även över 60% av aktierna i
VPV Drift AB. Ägaren till Gåsungarna AB var tillika vd i VPV Drift AB och som följd av
konkursen lämnade denne uppdraget i bolaget som en period därefter var i operativt nödläge.

Kyrkvinden köper vindkraftverket GG8
Kyrkvindens styrelse beslöt den 30 november att köpa vindkraftverket GG8 av Vindkraft
Gässlingen Ekonomisk förening. Bakgrunden till beslutet är styrelsens vilja att göra det bästa
av en besvärlig ekonomisk situation men också att om möjligt sätta oss i en bättre position i
det kommande framtida samarbete i VPV Drift AB. Här en mycket kort bakgrund till beslutet.
Efter franska Innovents köp av VPV Kraft ABs vindkraftverk i VPV blev priset per verk känt,
en nivå som styrelsen ansåg för lågt för att eventuellt bjuda ut Kyrkvindens verk till försäljning. Några månader in på 2020 blev det klart att elhandelsavtalet med Fortum fått positiva
effekter på intäkterna och styrelsen inser att det går att överleva ekonomiskt även med de
mycket låga certifikatpriserna. Omförhandling av avtalen för service, underhåll och transporter under hösten gav också bättre priser, sammantaget ca 10% lägre än tidigare. Den samlade
bedömningen blev därmed att det var förnuftigt att lägga ett bud på GG8.

Föreningens ekonomi
Vindfångsten
Inga längre stillestånd i verket har förekommit och den samlade vindfångsten uppgick till 8
062 MWh (8,06 GWh) vilket är 4,5 % under budget. Elhandelsavtalet med Fortum säkrar
dock att Kyrkvinden alltid får minst 25 öre/kWh för producerad el.
Elcertifikatpriser
Priserna på elcertifikaten har sjunkit och stannade på en nivå runt 5 kr/MWh. Genomsnittligt
blev priset för elcertifikat och ursprungsgarantier 6,53 kr/MW.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna har blivit avsevärt mindre jämfört med tidigare år beroende på följande: Från Fortum får vi intäkter med en verklig nettoredovisning där alla elhandelskostnader
är avräknade så att de som tidigare inte syns i vårt bokslut. Vidare har nya avtal för service
och underhåll tecknats på lägre nivå än tidigare och slutligen har har kostnader och aktiviteter
i nätbolaget legat på lägre nivå än tidigare.
Placering av likvida medel
Placering av likvida medel görs i räntepapper hos Agenta AB, Evli Bank Ab, Nordkinn Fond
samt i aktier hos Cliens Sverige Fokus. För köp av vindkraftverk lyftes i december 4,6 Mkr
inklusive upplupen avkastning från de olika placeringarna i värdepapper och aktier. Efter detta
uppgår placeringarna per 31 december till 7 820 801 kr med marknadsvärdet 9 746 415 kr.
Avskrivning enligt plan
Kyrkvindens avskrivning av anläggningstillgångarna görs enligt plan över 20 år. Vid årets fördjupade kontroll av ekonomiredovisningen upptäcktes att ett fel hade smugit sig in vid upprättande av bokslutet för 2017 så att efterföljande avskrivningstakt blivit för hög. Detta har rättats till i årets bokslut.

Miljörapport
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och ska årligen lämna miljörapport till länsstyrelsen. Miljöarbetet har utförts utan tillbud under året enligt de styrdokument som är kopplade till vindparken. Aktiviteter av betydelse för miljötillståndet som byte av
oljor, kylvätskor och annat i maskinerna inklusive överlämnande av sådant material för destruktion har dokumenterats och inrapporterats till länsstyrelsen i Värmlands län.

Miljönyttan med vårt vindkraftverk
Kyrkvindens 8 053 MWh utgör en del av 25 TWh nettoexport av el under 2020 där vindkraften kan anses utgöra 80% elexporten. Vindkraftel får företräde framför el från koleldade kraftverk. Miljönyttan av vårt verk går således att beräkna baserat på mängden av minskade utsläpp av koldioxid, svaveloxid, kväveoxider stoft samt flygaska och slagg.
,

Naturvårdsverket har i ett yttrande till Miljödomstolen i Växjö i mål M 52-02 satt värden på
minskade utsläpp från ett koleldat kondenskraftverk vid tillverkning av 1 GWh till 120 000 kr
för kväveoxider, 20 000 kr för svaveldioxid och 450 000 kr för koldioxid. Vår totalproduktion
sedan start är 87,215 GWh och den ackumulerade samhällsnytta motsvarar 5 676 kr per andel.

Den ekonomiska medlemsnyttan
Från och med 2020 bytte vi prismodell som en följd av avtalet med Fortum och ett av skälen
till bytet var att de flesta församlingar som redan anslutit sig till svenska kyrkans ramavtal för
el också har valt just rörligt elpris för sin konsumtion. Styrelsen har använt det gamla fasta
priset som ett riktmärke men har tillfört ett skydd för föreningens ekonomi innebärande att i
de fall elspotpriset överstiger 25 öre/kWh får medlemmarna ta halva den höjningen och Kyrk-

vinden tar andra halvan. I bakgrunden tillhandahåller Fortum även finansiell expertis som i
förväg söker säkra prisnivåer på kommande produktion, ett upplägg som innebär viss
ekonomisk risk men även möjligheter.
Sammanfattningsvis har den nya prismodellen varit bra för medlemmarna i jämförelse med
det tidigare fasta priset. För en medlem i elområde S2 blev snittpriset 16,07 öre/kWh. Därtill,
som resultat av Fortums aktiva elhandel, har det sammanlagda fakturabeloppet kunnat reducerats med 22,60 kr per andel och helår.
Delning av resultatet med 22,60 kr / andel till medlemmarna uppgår sammanlagt till ca 191
000 kr vilket motsvarar 8,3 % av Kyrkvindens nettoomsättning.

Andelarnas värde mm
Kyrkvinden har nu 83 medlemmar varav 55 är församlingar, pastorat eller stift. Övriga består
av 29 förtroendevalda och anställda inom Svenska kyrkan. Det finns sammanlagt 9 065 andelar. Beräknat på de samlade ekonomiska tillgångarna blir andelsvärdet 2 577 kr per andel
(2789 inkl marknadsvärde).

