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Hösten 2017 påbörjades ett arbete med att se över Alingsås Energis profil och 

övergripande budskap för att på så sätt öka tydligheten och därmed även på 

sikt stärka varumärket Alingsås Energi. 

Ett omfattande arbete som inkluderat hela ledningsgruppen, intervjuer med 

utvalda nyckelpersoner och inhämtning av allehanda omvärldsfakta, allt med 

hänsyn till resultaten av våra NKI- och NMI-undersökningar (Nöjd kund- och 

Nöjd medarbetar-index).

Sammantaget ledde detta arbete till ett antal konkreta åtgärder vad gäller vår 

positionering och vår mission, vårt erbjudande/budskap, hur vår profil/framto-

ning ska se ut samt hur vi ska informera och kommunicera framöver.

Tanken är att resultatet av denna process ska rullas ut på allvar under 2018. 

Dock har vi tagit oss friheten att låta denna årsredovisning bli det första officiel-

la dokumentet som genomsyras av den nya profilen och vår inriktning mot den 

nya missionen som handlar om vår insats för att uppnå ett hållbart samhälle.

Vi kommer att under 2018 berätta mer om våra avsikter och hur vi tänkt jobba 

med såväl profileringsarbetet som kommunikationen.

Vi hoppas att du gillar vad du ser av ”nya” Alingsås Energi och vårt huvudbud-

skap: För ett hållbart samhälle!

Inga-Lena Ström Löfqvist, marknadschef Alingsås Energi



OMVÄRLD
Vår värld står idag inför stora utmaningar – 
klimatförändring, resursbrist, urbanisering, 
globalisering, digitalisering, migrationer, 
terrorhot och konflikter. Utvecklingen 
innehåller många paradoxer – samtidigt 
som globalisering och handel över grän-
serna ökar, så ser vi en ökande nationalism, 
protektionism och starka ledare som under-
blåser detta. Ledare som värnar sin egen 
industri, ofta fossilbaserad, samtidigt som 
det har slutits ett antal globala och natio-
nella överenskommelser med åtaganden 
för att tillsammans arbeta för att skapa en 
hållbar värld. Men ändå, det som starkast 
driver en reell och disruptiv förändring 
i samhället idag är digitaliseringen och 
teknikutvecklingen, med de nya möjlig-
heter och hot som utvecklingen medför.

Uppvaknandena har varit många under 
2017 när verkligheten visar reella föränd-
ringar. Några exempel är att digitalise-
ringen förändrar affärer som vi känner 
dem, idag påverkar e-handeln med privat-
personers direktimport synligt våra stora 
företag med butikskedjor. Idag är solel den 
billigaste formen av elproduktion i trettio 
av världens länder, vilket innebär att länder 
som exempelvis Saudiarabien förbereder 
sig för en framtid där de inte längre kan 
lita på oljan. Artificiell intelligens är redan 
här i våra hem, bilar och telefoner. Trans-
portsektorn elektrifieras i en rasande fart. 
Samtidigt är inget som det ser ut att vara, 
den information du läser på sociala medier 
kan lika väl vara relevant som att komma 
från en mörk trollfabrik på nätet. 

Uppvaknandet om vår digitala sårbarhet 
och åtgärder mot detta är i högsta grad 
prioriterat och nödvändigt.

Alla dessa områden påverkar ett företag 
som Alingsås Energi, utmanande affärs-
modeller, omställningen mot förnyelse-
bar energi, elektrifieringen av transporter 
och säkerhetsfrågorna. Kundernas makt 
stärks och konkurrensen ökar genom 
digitaliseringen och ändrade regleringar. 
Den lokala närvaron är fortsatt ett starkt 
konkurrensmedel och möjligheterna är 
stora med en lokal och stark infrastruktur, 
ett kraftfullt bidrag till kundernas och 
Alingsås utveckling. En plattform för ett 
hållbart samhälle.

DET CIRKULÄRA ALINGSÅS
Denna plattform är redan idag större än att 
bara leverera el, värme och fiber. Den bygger 
på kretslopp, cirkulär ekonomi och sam-
ordning för social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. Idag har vi enbart sol, vind och 
vatten som primära energikällor samtidigt 
som vi tar vara på samhällets restproduk-
ter för energiåtervinning från skogsbruk 
och avfall. Organiskt avfall ger rötgas som 
förbränns och brännbart avfall ger värme i 
andra städer. Kunderna börjar producera el 
själva och använder infrastrukturen för 
utjämning när den egna produktionen är 
för hög eller för låg. Laddinfrastrukturen 
byggs ut för elektrifiering av transporter. 
Några exempel på hur dagens infrastruktur 
i Alingsås bidrar till omställningen till ett 
hållbart samhälle (se illustration till vän-
ster). Framtidens möjligheter kommer att 
kräva ännu mer samordning och helhets-
tänk för digitalisering, förnyelsebar energi, 
resurseffektivitet och säker infrastruktur. 
Fibernätet är den nödvändiga plattformen 
för digitaliseringen. Batterier kommer att 
utvecklas för lagring av el, men de kommer 

inte klara all lagring, exempelvis från som-
mar till vinter. Den nödvändiga lagringen 
av energi kommer att kräva samordning 
mellan medierna och de olika infrastruk-
turerna. Utvecklingen innebär också att 
vi blir mer och mer beroende av systemen 
– samhällets sårbarhet ökar. En samordnad 
och robust infrastruktur blir nödvändig för 
vår säkerhet och trygghet.

ÅRET SOM GÅTT
Vad har vi då gjort under 2017 för att 
bidra till utvecklingen mot det hållbara 
samhället? Med 100% förnyelsebar energi 
idag har vi riktat insatserna mot en ökad 
egenproduktion och en bibehållen andel 
förnyelsebar energi även i framtiden. Vi har 
förvärvat fyra vattenkraftstationer i Säveån, 
nedströms Mjörn, med en sammanlagd el-
produktion motsvarande 10% av den totala 
elförbrukningen på vår hemmamarknad i 
Alingsås. Denna affär kombinerar nyttan av 
en ökad andel egenproducerad förnyelsebar 
el och samhällsintresset i att Alingsås får 
rådighet över vattenregleringen i sjöarna 
Mjörn och Ömmern. Frågan om framtida 
vattennivåer, beroende på klimatföränd-
ringar, kommer att vara central för Alingsås 
fortsatta utveckling. 

Alingsås växer som helhet och vi har nått 
vårt kapacitetstak gällande biobränslet i 
fjärrvärmeproduktionen. För att säkra 100% 
biobränsle och fortsatt stabila priser även i 
framtiden har vi under året byggt en ny bio-
bränslepanna, den tredje, på Sävelundsverket. 
För sjätte året i rad har vi haft förmånen att 
sänka fjärrvärmepriserna med bibehållen 
god lönsamhet. Elnätspriserna är jämförelse-
vis fortsatt låga och förutom att ansluta nya 

En plattform för 
ett hållbart samhälle

5

AVFALLS- OCH 
BIOGASANLÄGGNING

LOKALA 
INDUSTRIER
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HJÄLMARED

TRYGGT
Trygghet genomsyrar 

Alingsås Energis arbete
 i allt från gatu-

belysning till säker 
datakommunikation.

HÅLLBART
Alingsås Energi väljer 
alltid energieffektiva 

alternativ. Vi är 
dessutom i stort 

sett fossilfria.

SMART
Alingsås Energi bygger 
en samordnad infra-

struktur vilket ger en 
enklare och smartare 

vardag.

TILLSAMMANS
Samspelet mellan invånare, 

företag och infrastrukturer  
är A och O. Det cirkulära 

Alingsås är en helhet som 
alla bidrar till.
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Utöver ekonomiska parametrar arbetar Alingsås Energi med många andra nyckeltal som 
hjälper företaget att styra och möta förändringar. Värdena behandlar områden såsom 
miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Nedan redovisas ett antal utvalda områden och respektive 
nyckeltal i sammandrag för de senaste fem åren. Särskilt våra nöjda kunder och nöjda 
medarbetare visar att vi kan hantera utmaningar och samtidigt förbättra våra ”mjuka” 
värden.

   2017 2016 2015 2014 2013
Leverans 
Graddagar 
(anger uppvärmningsförhållandet gentemot ett normalkallt år) % 94% 96% 90 % 79% 96 %

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet) GWh 221,6 226 218 208 222

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet) GWh 119,3 122 112 108 122

Elförsäljning (totalt såld elenergi inom elhandel) GWh 142,4 156 151 150 158

 
Produktion	 	 	 	 	 	
Fjärrvärmeproduktion 
(totalt producerad fjärrvärmeenergi i Alingsås) GWh 142,6 143 133 128 144

Vindkraftproduktion 
(totalt producerad elenergi från egen vindkraftproduktion) GWh 1,23 1,1 1,4 1,3 0,9

Vattenkraftproduktion 
(total producerad elenergi från egen vattenkraftproduktion) GWh 8,67 - - - - 

  
Miljö     
Koldioxid per kWh el 
(specifika utsläpp per energienhet) g/kWh 0 0 0 0 0

Koldioxid per kWh fjärrvärme
(specifikt utsläpp per energienhet) g/kWh 1,12 3,55 0,37 0,12 1,54

Avgiftspliktig kväveoxid 
(Utsläpp av kväveoxid från Sävelundsverket) kg 22842 23983 23 069 20501 23578

Stoftutsläpp Sävelund 
(PM10-övervakad mängd från Sävelundsverket) kg 716 727 619 596 879

Koldioxid från egna transporter (kg/fordon) kg/fordon 1 423 2413 2426 2613 2 625

 
Jämställdhet	och	arbetsmiljö     
Antal anställda i koncernen (per den 31 dec)  64 59 53 54 46

Andel kvinnor % 30,2% 33,3% 31,6 % 32,1 % 28,6 %

Sjuktal (andel sjuktal av arbetstid) % 2,5% 3,4% 2,3 % 3,2 % 3,2 %

NMI (Nöjd medarbetar-index)
(andel positiva svar i medarbetarenkäten) % 91% 98% 96 % 90 % 93 %

Antal arbetsmiljöhändelser 
(olycksfall, färdolycksfall, tillbud, riskobservationer) antal 16 7 21 14 14

Olyckor och färdolycksfall 
(händelser som resulterade i fysisk påverkan på medarbetare) antal 6 5 8 1 6

 
Kvalitet      

NKI (Nöjd kund-index) % 87% 91% 89% 85% 84 %

Avbrottstid (medelavbrottstid i min/år) min/år 32,6* 9,5 41,6 12,3 17,3

Viktiga nyckeltal

* Ca 60% av angiven tid beror på överliggande nät och kan inte kontrolleras av Alingsås Energi.
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kunder till elnätet har vi genomfört drift-
säkerhetshöjande investeringar.

Alingsås Energi agerar målmedvetet i sitt 
åtagande för att förflytta Alingsås kommun 
mot bredbandsmålet 2020. Under 2017 har 
vi anslutit främst villafastigheter i tätorten 
till fibernätet, betydligt fler än enligt plan, 
men också i tätorter i södra kommundelen. 
Med nuvarande utbyggnadstakt kommer vi 
att nå bredbandsmålen i centrala Alingsås 
i början av 2019. Vi samverkar med Bjärke 
Energi som bygger fibernät i norra kom-
mundelen – i några områden i södra delen 
agerar andra aktörer.

Exempel på bidrag till den energieffektiva 
omställningen är vår satsning på elbilar och 
kunders egenproduktion av el. Vi har under 
året installerat en ny laddstation utanför 
huvudkontoret på Södra Strömgatan, en 
snabbladdare har av vår samarbetspartner 
satts upp vid McDonalds, och vi har fått 
Klimatklivsbidrag för att installera en ny 
laddstation vid Svearondellen. Intresset 
kring solceller fortsätter att öka. Främst är 
det privatkunder och fastighetsägare som 
väljer att sätta upp mindre anläggningar på 
sina hustak, s. k. mikroproducenter. Alingsås 
Energi hjälper dessa kunder med handel av 
överskottsel samt närliggande tjänster. En 
solkarta finns på Alingsås Energis hemsida 
för att skapa intresse för samt visa vilka för-
utsättningar som finns för mikroproduktion 
för fastigheter i Alingsås tätort. Alingsås 
Energi driver också ett utvecklingsprojekt i 
syfte att affärsmässigt hjälpa kunder och 
invånare i Alingsås att installera solceller.

Under 2017 har ansvaret för Lights in 
Alingsås överförts till Alingsås Energi. Årets 
Lights, det 18:e i ordningen, har genomförts 

med ett mycket gott resultat och god res-
pons från såväl de cirka 75 000 besökarna 
som workshopdeltagare och den interna-
tionella ljusbranschen. Nytt avtal har slutits 
med den internationella ljusorganisationen 
IALD med huvudkontor i Chicago om ett 
fortsatt samarbete för de närmaste tre åren 
2018-2020. Vi tar nu ett helhetsgrepp för att 
utveckla Alingsås som ljusstad, såväl genom 
Lights in Alingsås som genom gatubelys-
ning och andra fasta installationer. 

Genom utveckling av infrastrukturen för 
energi, ljus och datakommunikation bidrar 
verksamheten kraftfullt till kommunfull-
mäktiges prioriterade mål, bland annat till 
social trygghet genom hög leveranskvalitet, 
ekonomiskt genom konkurrenskraftiga 
priser och miljömässigt genom resurs-

effektivitet och förnyelsebar energi. Vi har 
fortsatt mycket högt nöjd-kund-index och 
nöjd-medarbetar-index, samtidigt som vi 
gör det bästa ekonomiska resultatet i energi- 
koncernens historia. Vi har också påbörjat 
ett arbete med en ny grafisk profil och en ny 
logotyp – mer om detta under 2018. Tack, 
alla medarbetare för era storartade insatser.

Med denna plattform ser vi fram emot 
att fortsätta bidra till Alingsås utveckling. 
Mycket nöje i den fortsatta läsningen. 

                                                        Jan Olofzon, VD

Genom utveckling 
av infrastruktur för 

energi, ljus och data- 
kommunikation 

bidrar vi till trygghet 
och resurseffektivitet. 

ALINGSÅS ENERGI – EL  FJÄRRVÄRME  FIBER    



Mjörn

Ömmern

Aspen

Sävelången

Säveån

Alingsås

Floda

Lerum

Motsvarar en 
årsförbrukning 

för ca 260 eluppvärmda
 villor eller ca 1 900 

lägenheter

SÅ HÄR
FUNKAR 
VATTENKRAFT

STEG 1
VATTNET

Genom nederbörd och annan naturlig 
påfyllnad från en sjö, bäck, å eller flod 

fylls ett vattenmagasin på.

STEG 2
VATTENMAGASINET

Vattnet stannas upp och lagras i 
ett vattenmagasin innan det släpps 

på mot turbinen.

STEG 3
TURBINEN

Genom att utnytta fallhöjden 
sätter vattenmassorna igång 

turbinbladens rörelse. Ju högre 
fallhöjd – desto mer utvunnen kraft.

STEG 4
GENERATORN

Generatorn konverterar turbinens 
roterande rörelse till elektrisk energi.

STEG 5
TRANSFORMATORN

Transformatorn anpassar volttalet 
till elnätet. 

STEG 6
ELEN

Elen som genereras kan användas för 
allmänt bruk.

 JONSERED
• FALLHÖJD: 9,0 m
• MEDELVATTENFÖRING: 20 m3/s
• BYGGNADSÅR: G1-G3 1902 & G4 1933 
• EFFEKT: 1 875 kW
• NORMAL ÅRSPRODUKTION: 7,9 GWh

TORSKA
• FALLHÖJD: 10,5 m
• MEDELVATTENFÖRING: 1,5 m3/s
• BYGGNADSÅR: 1954
• EFFEKT: 480 kW
• NORMAL ÅRSPRODUKTION: 1,3 GWh

SOLVEDEN
• FALLHÖJD: 4,8 m
• MEDELVATTENFÖRING: 15 m3/s
• BYGGNADSÅR: G1 1953, G2 1963

• EFFEKT: 1300 kW
• NORMAL ÅRSPRODUKTION: 4,7 GWh

Motsvarar en 
årsförbrukning 

för ca 455 
eluppvärmda 

villor eller 
ca 3300 

lägenheter

Motsvarar en 
årsförbrukning för 

ca 440 eluppvärmda
villor eller ca 3 200 

lägenheter

Motsvarar en årsförbrukning 
för ca 70 eluppvärmda

villor eller ca 500 lägenheter

- en ljusare vardag

Jonsered
• Fallhöjd 9,0 m

• Medelvattenföring 20 m³/s

• Byggnadsår 1902 (G1-G3) & 1933 (G4)

• Effekt 1 875 kW 

• Normalårsproduktion 7,9 GWh

2017 blev ett historiskt år för Alingsås Energi då vi av Vattenfall förvärvade 
vattenkraftsstationerna i Säveån. Tack vare detta kan vi nu i egen regi producera 
en allt större andel grön el.

Nu även vattenkraftsägare
– fyra kraftverk längs Säveån

TOLLERED
• FALLHÖJD: 59,5 m
• MEDELVATTENFÖRING: 1,6 m3/s
• BYGGNADSÅR: 1981
• EFFEKT: 3 000 kW
• NORMAL ÅRSPRODUKTION: 8,2 GWh

Bonus!
När vattnet passerat kraftverket 

fortsätter det ut i hav och sjöar för att 
återigen avdunsta, bilda moln och 

falla som nederbörd och åter fylla upp 
magasinet igen.

+ -
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2
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otalt pratar vi om fyra enheter be-
lägna nedströms Mjörn – Torska, 
Tollered, Solveden och Jonsered 

– med en total elproduktionskapacitet om 
cirka 22 GWh per år.

Förvärven ligger helt i linje med 
Alingsås Energis vision och övergripande 
mål att bidra till det hållbara samhället. 
Eftersom bolaget sedan många år tillbaka 
säljer 100 procent förnyelsebar el är detta 
ett sätt att själva producera den del av 
elen som säljs istället för att inhandla 
vattenkraft från andra producenter.

– För Alingsås Energi känns denna affär 
mycket bra, säger VD Jan Olofzon.

– Elproduktionen i vattenkraftsstatio-
nerna motsvarar cirka 10 procent av den 
el som förbrukas på Alingsås Energis 
hemmamarknad. Utöver det rent affärs-
mässiga intresset kan vi också lägga till 
att det finns ett samhällsintresse för vår 
ägare, Alingsås kommun, att vi som bolag 
får rådighet över vattenregleringen av 
Mjörn och Ömmern. Det är särskilt roligt 
att vi kan kombinera det affärsmässiga 
för våra kunder och det samhällsmässiga 
för våra ägare.

Även på Vattenfall är man nöjda med 
affären.

– Alingsås Energi är en lokalt förankrad 
aktör och har därmed bättre förutsätt-
ningar att hantera bland annat komman-
de råvattenförsörjningsprojekt som kan 
komma att beröra Mjörn och Ömmern. 
Det här är därför den bästa tänkbara 
lösningen för oss och med Alingsås Energi 
får kraftstationerna en långsiktig och 
stabil ägare, förklarar Christer Ljunggren, 
VD för Vattenfall Vattenkraft AB.

Avtalet med Vattenfall tecknades i juni 
och övertagandet skedde i oktober 2017.

T
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tbyggnadens fokus har legat på 
tätorten, men det har även före-
kommit aktiviteter i Norsesund, 

Lövekulle och ut mot Pojkebo i samband 
med att nya vattenledningar och nytt VA 
lades ner i backen där. Totalt har Alingsås 
Energi lagt ner 15 mil kabel i backen under 
2017, vilket i sig möjliggör fiberanslutning 
för ca 1 500 villor i Alingsås.

Därmed jobbar Alingsås Energi helt i 
linje med regeringens nya bredbands-
strategi – Ett helt uppkopplat Sverige. 
I december presenterade nämligen 
bostads- och digitaliseringsministern, 
Peter Eriksson, regeringens nya mål 
som är att 95 procent av alla hushåll och 
företag ska ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s år 2020.

Något Rickard och kollegan Kristian 
Nilsson, Nätansvarig Fibernät, hoppas 
och tror att Alingsås Energi kommer 
starkt bidra till.

– Vi väntar med spänning på nya 
siffror från PTS (Post- och telestyrelsen) 
som i mars 2018 kommer att visa hur vi 
ligger till i kommunen. De gamla siffror-
na, som i skrivande stund är ett och ett 
halvt år gamla, visade på att 52 procent 
kan få tillgång till fiber för hela Alingsås 
kommun.

– Under senare tid har vi dock ökat 
takten rejält genom en tydlig strategi att 
trampa gasen i botten, säger Rickard.

– Vi är mycket nöjda med utvecklingen i 
tätorten där vi successivt har betat av om-
råde för område. Vad gäller utbyggnaden 

för landsbygden pågår det ett intensivt 
arbete med att söka bidrag från staten via 
länsstyrelsen, något vi hoppas få positivt 
besked om under 2018. Tyvärr har hand-
läggningen dragit ut på tiden.

– Även om utbyggnaden pågår just 
nu, så kan vi se vikten av att parallellt 
arbeta med strategin för hur vi ska ta 
hand om själva affären med tanke på 
driftsäkerhet och inte minst sårbarhet, 
när allt är fullt utbyggt. Här står vi inför 
stora utmaningar då användandet av 
fiber gått från att tidigare mest ha 
bestått av nöje, till att idag vara en del 
av vår totala vardag när det gäller alla 
former av bärande samhällstjänster.

Så kan man enkelt sammanfatta det avslutade året på fibersidan – allt enligt 
Rickard Bern, Affärsområdeschef Fibernät och Elhandel vid Alingsås Energi.
– Vi har under 2017 investerat över 49 miljoner kronor för en systematisk 
utbyggnad av vårt fibernät.

Ett intensivt
år i gropen

Under 2017 har det pågått ett intensivt arbete i kulisserna 
för att Alingsås Energi på sikt skall kunna erbjuda en enkel 
och smidig laddinfrastruktur i kommunen. Rent konkret 
finns två nya publika laddstolpar på plats utanför Ljuset – 
likaså en ny portal för elbilsladdning via webben.

Ny portal för 
elbilsladdning

V årt fokus har under året legat på 
att via Länsstyrelsen söka bidrag 
från Naturvårdsverket för att 

skapa en ekonomisk grund för den fortsat-
ta utbyggnaden av vår laddinfrastruktur, 
säger Stefan Börjesjö, Affärsområdeschef 
Elnät och Tjänster.

En tämligen omfattande process som 
Stefan hoppas och tror att Alingsås Energi 
ska kunna se resultatet av under 2018.

– Parallellt med detta har vi bland 
annat byggt upp en portal som man når 

via knappen Ladda elbilen på vår hemsida. 
Här kan man registrera sig, få en tagg att 
nyttja vid laddning av sin bil från såväl 
våra egna stolpar som Fortum Charge & 
Drives stolpar. Dessutom får man tillgång 
till en statistisk översikt, förklarar Stefan.

Förutom täta diskussioner med just 
Fortum Charge & Drive för det framtida 
samarbetet pågår också en dialog med 
Alingsåshem kring laddinfrastrukturen 
avseende deras planerade nybyggnationer 
samt ett antal bostadsrättsföreningar 

som är intresserade av Alingsås Energis 
tjänster på laddningssidan.

– Under 2018 kommer vi att inten-
sifiera vårt arbete och tydliggöra vårt 
erbjudande i takt med att bitarna faller 
på plats. Helt klart är att området i sig 
står inför en stor expansion, avslutar 
Stefan Börjesjö.

ETT NÄRA SAMARBETE 
MED ALINGSÅSHEM

SU
om ett gott exempel på ett nära 

och bra samarbete mellan 
systerbolagen Alingsås Energi 

och Alingsåshem kan nämnas projektet 
Noltorpshöjd som består av två punkt-
hus om totalt 56 lägenheter. Det första 
huset stod klart i september och fick 
besök av bostads- och digitaliserings-
ministern Peter Eriksson i oktober då 

han passade på att plantera 
en pelarblodbok. Hus 

nummer två kommer att 
färdigställas under 

våren 2018.
Alingsås Energi 

har i det aktu-
ella projektet 
svarat för 

infrastrukturen i form av fjärrvärme, 
fiber och el. Likaså har delar av taken på 
husen belagts med solceller och även 
här har Alingsås Energi varit en aktiv 
part för att göra detta möjligt.

– Vi har ett mycket gott samarbete 
med Alingsås Energi när det kommer 
till de infrastrukturella lösningarna, 
säger Lars Mauritzson, VD på Aling-
såshem och Fabs.

– Ett samarbete som utvecklats i 
takt med tiden och som är viktigt för 
oss när vi nu håller på att bygga en del 
av framtidens Alingsås. Totalt ska det 
bli runt 500 nya energieffektiva hem 
de närmsta åren – så vi kommer att ha 
mycket att göra med Alingsås Energi 
framöver, säger Lars Mauritzson.
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Några som verkligen anammat den nya tekniken för sin elförbrukning 
  är Ulf och Gull-Britt Melin på Nolgården i Rödene. Här har nämligen 
gårdens ridhus försetts med 300 kvm solpaneler, vilket gjort att man i 
princip är självförsörjande när det gäller el. 

– Dessutom har jag full tank i bilen varje morgon, säger Ulf och skrattar.

lf har länge haft ett genuint 
intresse för alternativa energi-
källor som minskar utsläppen av 

koldioxid och därmed bidrar till en bättre 
miljö.

– Jag har grunnat i flera år på att inves-
tera i solpaneler och när priserna gick ner 
2016 gjorde vi slag i saken.

Gårdens ridhus belades med 300 kvm 
solpaneler till en investeringskostnad av 

ca 400 000 kronor 
inklusive ett 

statligt investe-
ringsbidrag på 

30 procent. Det gör att Ulf räknar med en 
avbetalningstid om 8 till 10 år.

– Solpanelerna har en maxkapacitet om 
55 000 kWh/år och vi har en ungefärlig 
årsförbrukning på ca 50 000 kWh. Under 
2017 – som blev det första hela året att 
mäta produktionen över – kom vi upp i 
drygt 45 000 kWh, vilket i princip gjorde 
oss självförsörjande, säger en nöjd Ulf.

Att han dessutom kan ladda sin Tesla 
via egenproducerad el gör ju inte saken 
sämre. Genom en finurlig app kan han 
också i realtid mäta effekten av sin 
solenergiproduktion timma för timma, 

vilket gör det hela extra intressant och kul 
enligt Ulf. 

Uppgörelsen med Alingsås Energi går ut 
på att Ulf köper el av bolaget när antalet 
soltimmar inte riktigt räcker till och 
Alingsås Energi å sin sida köper över-
skottsel av Ulf när solcellsanläggningen 
producerar som mest. Med andra ord en 
win-win-situation för båda parter.

Och som om det inte vore nog med det-
ta – Ulf har dessutom i egen regi installerat 
fyra laddstolpar i Ica Maxis parkeringshus 
för fri laddning av elbilar. Allt för den goda 
sakens skull.

ntresset för solceller ökar kraftigt. 
Under 2017 har Alingsås Energi lagt 
kraft på att utveckla ett solcellser-

bjudande med färdiga paket/lösningar i 
enlighet med kundernas behov. Det har 
förts samtal med leverantörer och grossis-
ter vad gäller produkter, komponenter och 
kompetens. 

– För hur det än är – solceller har kom-
mit för att stanna och då måste vi vara 
med fullt ut och kunna erbjuda markna-
den ett komplett alternativ, säger Stefan 
Börjesjö, Affärsområdeschef Elnät och 
Tjänster.

– Vi kommer under inledningen av 2018 
att köra ett pilotprojekt för en utvärde-
ring innan vi rullar ut erbjudandet på 
lite bredare front.

Parallellt pågår dock likt tidigare 
år en rad både lite större och 
mindre installationer. Bland 
annat har Alingsås Energi 
funnits med som partner 
till Alingsåshem när man 
försett Noltorpshöjd 
med solceller på taket 
(se artikel sid 11).

Nästintill självförsörjande 
med hjälp av solenergi

I

U

MER LJUS PÅ SOLCELLER…

Strax efter påsk 2017 togs de första spadtagen för den nya biobränslepannan 
vid värmeverket på Sävelund. Åtta månader senare skedde proveldning och i 
februari/mars 2018 tar Alingsås Energi formellt över drift och ansvar för den 
nya anläggningen. Därmed blir Alingsås Energi helt fossilfria vid normal drift.

Ny biobränsle-
panna på plats

D

Fr. v. Thomas Karlsson, Statkraft, samt 
Anders Fridlund, Jörgen Damborg, 
Andreas Oskarson, Einar Ström och 
Krister Gustafsson från Alingsås Energi.
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et är en glad Jörgen Damborg, 
Affärsområdeschef Värme på 
Alingsås Energi, som tar emot 

och visar upp den nya biobränsleanlägg-
ningen som är belägen intill det befintli-
ga pannhuset.

– Allting har gått fantastiskt bra med 
byggnationen. Vi har hållit vår tidsplan 
– och budgeten på 82 miljoner kronor 
har vi faktiskt underskridit. En eloge till 
våra duktiga samarbetspartner NCC och 
Jernforsen samt till vår egen personal 
med Einar Ström i spetsen, som alla 
bidragit till en lyckosam process. Jörgen 
själv har med bravur agerat ordförande i 

styrgruppen utan att för den skull lägga 
sig i alla detaljer.

Genom färdigställandet av den nya 
pannan kan Jörgen nu räkna in en effekt 
om ytterligare 18 MW, att lägga till redan 
befintliga 26 MW.

– Den nya pannan kommer att eldas 
med biobränslen och dimensioneras för 
en avgiven effekt på 14 MW, med en ef-
terföljande rökgaskondensor på ca 4 MW 
effekt, säger Jörgen.

I och med färdigställandet av den nya 
pannan är Alingsås Energi helt fossilfria 
och vid eventuella köldknäppar täcker 
man upp med eldning av bioolja, vilket 

gör att den traditionella oljeeldningen 
endast behöver tas i bruk vid extraordi-
nära och oförutsedda händelser. Något 
som gör Jörgen Damborg extra stolt.

– En fossilfri verksamhet ligger helt i 
linje med av kommunen uppsatta 
miljömål. 

Ove Gustafsson, NCC, Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson och 
Mikael Jakobsson från Jernforsen AB  tar det första spadtaget.
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Information om verksamheten
Alingsås Energi Nät AB (AENAB), organi-
sationsnummer 556402-5905 med säte 
i Alingsås, är moderföretag för kommu-
nens samlade energiverksamhetet. AENAB 
erbjuder varor och tjänster inom elhandel, 
elnät, fjärrvärme, fibernät och tjänster när-
liggande kärnverksamheten. I koncernen 
ingår det helägda dotterföretaget Alingsås 
Energi AB (AEAB), organisationsnummer 
556499-0413.

Kommunala ändamålet
Ägaren har i bolagsordning och ägardirektiv 
förklarat att koncernen Alingsås Energi har 
som huvuduppgift att driva och utveckla 
infrastruktur för elnät, fjärrvärme och elek-
tronisk kommunikation samt bedriva elhan-
del och elproduktion. Koncernen ska kunna 
sälja närliggande produkter och tjänster, 
erbjuda kunderna en helhetslösning inom 
bolagets olika verksamhetsområden samt 
verka för en god energihushållning hos hus-
håll och bolag. 

Verksamheten skall bedrivas efter affärs-
mässiga principer i ett långsiktigt och 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
perspektiv. Bolagen ska ta en aktiv del i 
och bidra till att skapa förutsättningar för 
utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå 
kommunens vision. 

Styrelsernas och verkställande direktö-
rens uppfattning är att koncernen uppfyller 
ändamålet.

Års- och koncernredovisningen är skriven 
i tkr om inte annat anges.

Ägarförhållanden
AENAB ägs av AB Alingsås Rådhus (ABAR), 
organisationsnummer 556656-2244, sedan 

2004-01-01. ABAR ägs av Alingsås Kommun, 
organisationsnummer 212000-1553, och 
i koncernen ingår även Fabs AB och AB 
Alingsåshem.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret  
Vädret år 2017 har i Alingsås varit 6% var-
mare än ett normalår och 2% varmare än 
föregående år. Tillväxt med nya kunder har 
främst skett i fibernätet och i elnätet.

Tillväxten i fibernätet är exceptionell då 
efterfrågan på fiberanslutningar är mycket 
hög och strävan att nå bredbandsmålen till 
2020 kräver en snabb utbyggnad. Främst 
sker förtätning och nyanslutning i Alingsås 
tätort, men parallellt sker också förberedel-
ser och utbyggnad på landsbygden i den 
södra kommundelen. Med resultatet av 
utbyggnaden under 2017 och planerna för 
2018 ser vi att bredbandsmålen kommer att 
nås i centrala Alingsås och i flera tätorter i 
södra kommundelen under 2019.

Investeringsprojektet att bygga en ny bio-
bränslepanna på Sävelundsverket har genom-
förts enligt plan. Stora arbeten har genom-
förts och projektledningen har styrt projektet 
förtjänstfullt. Pannan togs i provdrift strax 
före jul och det ekonomiska utfallet ligger 
under budget. Formellt kommer övertagande 
av anläggningen att ske under februari/mars 
och officiell invigning planeras ske i april.

Dotterbolaget Alingsås Energi AB har 
under året förvärvat fyra vattenkraftverk 
i Säveån. Övertagandet skedde den 2:e 
oktober. Vattentillgången har varit mycket 
god och anläggningarna har genererat ett 
gott resultat under årets tre sista månader. 
Affären kombinerar en ökad andel egenpro-
ducerad förnyelsebar el och samhällsintres-

set i att Alingsås får rådighet över vatten-
regleringen i sjöarna Mjörn och Ömmern. 

Ett genomgripande arbete har genom-
förts i dotterbolaget med riskhantering och 
införande av nya handelsverktyg i elhan-
deln. Detta visar sig i ett mycket gott eko-
nomiskt resultat beroende på bland annat 
bättre prognosförmåga och lägre kostnader.

En riskanalys på koncernövergripande 
nivå har genomförts under hösten och en ny 
internkontrollplan baserad på riskanalysen 
har tagits fram.

Koncernen Alingsås Energi visar ett myck-
et gott ekonomiskt resultat för 2017, samti-
digt som vi fortsatt lyckats hålla våra energi-
priser låga.

Uppfyllande av ägardirektiv
Enligt ägardirektiven skall verksamheten 
sätta kunden i fokus genom en hög service-
nivå, hög leveranssäkerhet och skäliga pri-
ser. Bolagen skall tillsammans med kunder 
och kommunkoncernen i övrigt utveckla 
helhetslösningar som bidrar till kundernas 
och ortens utveckling. Alingsås Energi skall 
vara ett föredöme i att ha helhetssyn på 
frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö 
och ekonomi i verksamheten.  

För att mäta servicenivå mot kund 
genomförs kundundersökningar fyra gång-
er om året och detta sammanställs i NKI 
(Nöjd kund-index). NKI-resultaten jämförs 
med liknande företag och med Sverigemedel 
för energiföretag totalt. NKI ligger på 88% 
(91%) jämfört med Sverigemedel för energi-
företag på 70% (73%). Jämfört med liknande 
företag har Alingsås Energi under lång tid 
legat bland de bästa. 

Leveranskvaliteten i Alingsås Energis 
elnät är mycket god, den är dock sämre än 
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föregående år på grund av flera avbrott i 
överliggande (inmatande) elnät. Medel-
avbrottstid per kund var cirka 33 minuter (10 
minuter) under 2017, vilket är lågt i jämförel-
se med liknande elnätsföretag. 20 minuter 
av avbrottstiden har orsakats av överliggan-
de nätägare Vattenfall. Diskussioner förs 
med Vattenfall med krav på förbättrande 
åtgärder. Fjärrvärme har inte haft några 
avbrott hos kund som orsakats av produk-
tions- eller distributionssystemet. 

Lokalt har bolaget haft möjligheten att 
fortsätta sänka fjärrvärmepriserna för sjät-
te året i rad, under 2017 sänktes priserna 
med 1,9%. Vi ligger idag under medelpriset 
för Sveriges alla fjärrvärmebolag och på 32:a 
lägsta plats bland Sveriges elnätföretag, vil-
ket visas i kundernas egen undersökning 
Nils Holgersson. Marknadspriserna på el var 
vid årets slut 15% högre än vid årets början.

Under 2017 har all el som Alingsås Energi 
levererat haft ursprungsgarantier från för-
nyelsebar produktion med sol-, vind- eller 
vattenkraft. Fjärrvärmeproduktionen har, 
bland annat tack vare vädret, till 99,6% 
(98,7%) använt förnyelsebara bränslen. 
Utsläppen av koldioxid per såld kWh fjärr-
värme har varit 1,12 g/kWh (3,55 g/kWh), att 
jämföra med det kalla året 2010 då värdet 
uppgick till 55,8. För att hålla en hög andel 
förnyelsebart bränsle i framtiden, även 
under kallare år, och samtidigt säkerstäl-
la framtida konkurrenskraftiga priser har 
investering skett i en ny biobränslepanna på 
Sävelundsverket.

För att mäta arbetsmiljö och trivsel på 
arbetsplatsen genomförs årligen en med-
arbetarenkät och resultatet sammanställs i 
NMI (Nöjd medarbetar-index).  

Det ekonomiska resultatet för 2017 över-
steg plan, bland annat tack vare att det 
varmare vädret har inneburit att vi enbart 
behövt använda de billigare bränslena i 
fjärrvärmeproduktionen, att engångsav-
gifterna från nyanslutna kunder har varit 
exceptionellt många samt att elhandel och 
elproduktion har bidragit med mycket goda 
resultat. Koncernen genererar en avkast-
ning på totalt kapital med 7,4% (7,4), årets 
målsättning var 5,1%. Soliditeten uppgår till 
44,6% (46,8).

Med ovanstående rapporterar bolaget 
uppfyllandet av ägardirektivens målsätt-

ningar om skäliga priser och hög leve-
ranskvalitet samt en helhetssyn på kvalitet, 
arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksam-
heten.  

Prioriterade mål och åtaganden
Enligt Alingsås kommuns styrmodell tar 
kommunfullmäktige fram prioriterade mål 
där verksamheterna skall göra åtaganden
som bidrar till uppfyllandet av målen. 
Syftet är att Alingsås Energi skall bidra till 
att uppfylla kommunens vision. Alingsås 
Energi har identifierat hållbar utveckling 
och infrastruktur som främsta områden 
där verksamheten kan bidra till samhällets 
utveckling.

Under hållbar utveckling har bolaget tre 
delmål: att öka andelen förnyelsebar energi, 
att bidra till en energieffektiv omställning 
samt att utveckla ljusmiljöer med avseende 
på trygghet, energieffektivitet och Alingsås 
som ljusstad. 

Med 100% förnyelsebar energi har bola-
get riktat insatserna mot en bibehållen 
andel förnyelsebar energi även i framtiden, i 
form av investering i en ny biobränslepanna 
på Sävelundsverket.  

Exempel på bidrag till den energieffektiva 
omställningen är vår satsning på elbilar och 
kunders egenproduktion av el. Vi har under 
året installerat en ny laddstation utanför 
huvudkontoret på Södra Strömgatan, en 
snabbladdare har satts upp vid McDonalds 
av vår samarbetspartner, samt att vi fått 
Klimatklivsbidrag för att installera en ny 
laddstation vid Svearondellen. 

Intresset kring solceller fortsätter att 
öka. Främst är det privatkunder och fastig-
hetsägare som väljer att sätta upp mindre 
anläggningar på sina hustak, s. k. mikropro-
ducenter. Alingsås Energi hjälper dessa kun-
der med handel av överskottsel samt närlig-
gande tjänster. En solkarta finns på Alingsås 
Energis hemsida för att skapa intresse kring 
vilka förutsättningar som finns för mikropro-
duktion för varje fastighet i Alingsås tätort. 
Alingsås Energi driver också ett utvecklings-
projekt i syfte att affärsmässigt hjälpa kun-
der och invånare i Alingsås att installera sol-
celler. 

Under 2017 har ansvaret för Lights in 
Alingsås överförts till Alingsås Energi. Årets 
Lights, det 18:e året, har genomförts med 

ett mycket gott resultat och god respons 
från såväl besökare som workshopdeltagare 
och den internationella ljusbranschen. Nytt 
avtal har slutits med den i Chicago basera-
de ljusorganisationen IALD om ett fortsatt 
samarbete för de närmaste tre åren 2018-
2020. Internt på Alingsås Energi har organi-
sationen förstärkts med en Project Manager 
och en Event Manager. 

Genom utveckling av infrastrukturen för 
energi, ljus och datakommunikation bidrar 
verksamheten kraftfullt till kommunfull-
mäktiges prioriterade mål, bland annat till 
social trygghet genom hög leveranskvalitet 
och ekonomiskt genom konkurrenskraftiga 
priser. Under året har fjärrvärme byggts ut 
bland annat i Stadsskogen, på Noltorpshöjd, 
Tomasgårdsvägen och på Tomtered. I elnä-
tet har bland annat nya kunder tillkommit i 
Stadsskogen, Noltorpshöjd, Västra Bodarna 
och i centrala staden. Driftsäkerhetshöjande 
investeringar har gjorts genom byte av nät-
stationer, högspänningsställverk och kabel-
skåp.

Alingsås Energi agerar nu kraftfullt och 
målmedvetet i vårt åtagande för att förflyt-
ta Alingsås kommun mot bredbandsmålet 
2020. Under 2017 har vi anslutit främst villa-
fastigheter i tätorten, betydligt fler än plan, 
men också i tätorter i södra kommundelen. 
Expansionen sker etappvis och i samverkan 
med Bjärke Energi som verkar i norra kom-
mundelen. Alingsås Energi jobbar också fram, 
tillsammans med Alingsås kommun, en revi-
derad bredbandsstrategi. Avseende lands-
bygdsprojekt så väntar vi fortfarande besked 
om bidrag från Länsstyrelsen, utbyggnaden 
på landsbygden förutsätter bidrag. I några 
områden i södra delen agerar andra aktörer.

Omvärld och framtida utveckling
Världen står inför stora utmaningar - klimat-
förändring, resursbrist, urbanisering, globa-
lisering, digitalisering, migrationer, terror-
hot och konflikter. Utvecklingen idag inne-
håller många paradoxer, samtidigt som glo-
balisering och handel över gränserna ökar, 
så ser vi en ökande nationalism, protekti-
onism och starka ledare som underblåser 
detta. Ledare som värnar egen industri, 
ofta fossilbaserad, samtidigt som det har 
slutits ett antal globala och nationella över-
enskommelser med åtaganden för att till-

sammans arbeta för att skapa en hållbar 
värld. Men, det som starkast driver en reell 
förändring i samhället idag är digitalisering 
och teknikutveckling, med de nya möjlighe-
ter och hot som utvecklingen medför.

Uppvaknandena har varit många under 
2017 när verkligheten visar reella föränd-
ringar. Några exempel är att digitalisering-
en förändrar affärer som vi känner dem, 
idag påverkar e-handeln med privatperso-
ners direktimport synligt våra stora företag 
med butikskedjor. Idag är solel den billigaste 
elproduktionen i trettio av världens länder, 
vilket innebär att länder som Saudiarabien 
förbereder sig för en framtid där de inte 

längre kan lita på oljan. Artificiell intelligens 
är redan här i våra hem, bilar och telefoner. 
Transportsektorn elektrifieras i en rasande 
fart. Samtidigt är inget som det ser ut att 
vara, den information du läser på sociala 
medier kan lika väl vara relevant som att 
komma från en mörk trollfabrik på nätet. 
Uppvaknandet om vår digitala sårbarhet 
och åtgärder mot detta är i högsta grad 
prioriterat och nödvändigt.

Alla dessa områden påverkar ett företag 
som Alingsås Energi, utmanande affärs-
modeller, omställningen mot förnyelsebar 
energi, elektrifieringen av transporter och 
säkerhetsfrågorna. Kundernas ställning 

stärks genom digitaliseringen och ändrade 
regleringar. Möjligheterna är stora med en 
lokal och stark infrastruktur. Med denna 
plattform bidrar Alingsås Energis verksam-
het till ett hållbart samhälle, till omställ-
ningen för Alingsås och dess invånare. Den 
lokala närvaron är fortsatt ett starkt kon-
kurrensmedel.

Bolaget har några år med stark expansion 
bakom sig. De närmaste åren kommer nyin-
vesteringarna att minska för att därefter 
följa Alingsås normala tillväxt. Samtidigt 
kommer nödvändiga reinvesteringar i vår 
nätdesign att behöva göras till följd av energi-
omställningen. 

Flerårsöversikt*

KONCERN	 2017	 2016	 2015	 2014	 2013

Nettoomsättning 234 793 234 555 219 237 225 839 253 013
Rörelseresultat 55 479 46 723 39 740 44 543 43 364
Resultat efter finansiella poster 52 050 42 567 34 792 38 466 38 499
Balansomslutning  755 802 636 868 575 675 604 241 597 157
Eget kapital 336 760 298 012 273 707 255 412 235 020
Kassaflöde från den löpande verksamheten 138 273 43 642 84 607 65 997 34 439
Soliditet, % 44,6 46,8 47,5 42,3 39,4
Vinstmarginal, % 23,8 20,1 18,3 20,0 17,5
Avkastning på eget kapital, % 15,5 14,3 12,7 15,1 16,4
Avkastning på totalt kapital, % 7,4 7,4 7,0 7,5 7,4
Medelantalet anställda 60 57 54 53 49  

    
MODERFÖRETAG	 2017	 2016	 2015	 2014	 2013

Nettoomsättning 184 548 181 215 169 730 168 881 184 593
Rörelseresultat 49 167 46 502 38 526 43 893 43 529
Resultat efter finansiella poster 45 808 42 246 33 437 37 493 38 754
Balansomslutning 758 772 608 056 557 132 569 583 553 894
Eget kapital 62 081 52 193 52 602 51 545 52 567
Kassaflöde från den löpande verksamheten 109 607 40 795 79 769 61 099 41 961
Soliditet, % 41,7 46,3 46,1 41,7 38,6
Vinstmarginal, % 26,9 25,8 22,8 26,2 23,7
Avkastning på eget kapital, % 14,5 15,0 13,0 15,8 18,1
Avkastning på totalt kapital, % 6,5 7,7 7,0 7,8 7,9
Medelantalet anställda 59 56 52 51 47

*) From 2015 nettoredovisas koncerninterna poster, tidigare år har dessa redovisats brutto. 
 Förändringen påverkar soliditet och balansomslutning för jämförelseåret 2015.
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Resultaträkning
BELOPP I TKR

NOT
KONCERN

2017
KONCERN

2016
MODERFÖRETAG 

2017
MODERFÖRETAG 

2016

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3 234 793 234 555 184 548 181 215

Anslutnings- och servisavgifter 13 933 7 345 13 933 7 345

Aktiverat arbete för egen räkning 8 454 7 197 8 454 7 197

Övriga rörelseintäkter 5 016 2 976 5 016 2 964

262 196 252 073 211 952 198 721

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -87 808 -96 719 -45 621 -44 886

Anläggningskostnader -8 315 -8 550 -8 110 -8 549

Övriga externa kostnader 4, 5 -25 944 -21 286 -25 138 -20 456

Personalkostnader 6 -44 135 -40 264 -43 725 -39 797

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -40 515 -38 531 -40 191 -38 531

-206 717 -205 350 -162 785 -152 219

Rörelseresultat 55 479 46 723 49 167 46 502

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 357 330 427 229

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -3 787 -4 487 -3 786 -4 484

-3 429 -4 156 -3 359 -4 256

Resultat efter finansiella poster 52 050 42 567 45 808 42 246

Bokslutsdispositioner 9 -15 400 -11 300 -46 344 -42 485

Resultat före skatt 36 650 31 267 -537 -239

Skatt på årets resultat 10 -7 901 -6 961 424 -170

ÅRETS RESULTAT 28 748 24 305 -112 -409
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Personal 
Medelantalet anställda i koncernen var 60 
personer (57). Av totala antalet medarbetare 
var 41 män (39) och 19 kvinnor (18). 

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, 
liksom föregående år, utförts inom kon-
cernen. Friskvårdsarbetet har fortsatt med 
möjlighet till en friskvårdstimme per vecka 
samt ett friskvårdsbidrag om maximalt 
2 500 kronor per år. Personalen har under 2017 
varit anslutna till en sjukvårdsförsäkring.

Miljö 
Inom koncernen finns två tillståndspliktiga 
och tre anmälningspliktiga verksamheter 
enligt miljöbalken. Sävelund och Gjutaren 
är tillståndspliktiga, Noltorp, Hemsjö och 
vår avfallshantering är anmälningspliktiga. 
Dessa verksamheter utgörs framför allt av 
värmeproduktion. Därmed är en stor del av 
koncernens verksamhet beroende av den 
tillstånds- och anmälningspliktiga verksam-
heten. Samtliga verksamheter har giltiga 
tillstånd.

Den tillståndspliktiga verksamheten på-
verkar miljön i och med att värmeproduk-
tionen förbränner biobränsle och olja, vilket
medför utsläpp i framför allt luften. Huvud- 
sakliga fasta restprodukter ur processen är 
aska från biobränslen som återförs till skogen. 

Alingsås Energi har sedan 2015 cer-
tifierat sitt miljöarbete mot ISO 14001. 
Arbetsmiljöarbetet är sedan 2009 certifierat 
mot AFS 2001:1. Bolaget arbetar aktivt med 
miljö- och arbetsmiljöledning med stöd av 
dessa system.

Finansiell riskstyrning 
och osäkerhetsfaktorer 
Styrelserna antar skriftliga policies för spe-
cifika områden såsom elprisrisk, valutarisk, 
ränterisk och kreditrisk. 

Med ränterisk menas risken att föränd-
rade marknadsräntor påverkar verksam-
hetens resultat och/eller kassaflöden på 
ett negativt sätt. Fr. o. m. den 20 december 
2017 övertogs  långfristiga lån av Alingsås 
kommun, då en gemensam finanshante-
ring i kommunen bildades, en internbank. 
Prognosantaganden i de affärsmässiga 
åtagandena görs av bolaget men osäker-
hetsfaktorn i räntebedömningen framåt 
hanteras av Alingsås kommun.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för 
en mängd olika finansiella risker: marknads-
risk (elprisrisk, valutarisk och ränterisk), kre-
ditrisk och likviditetsrisk. Elhandelsbolagets 
övergripande riskhanteringspolicy fokuse-
rar på oförutsägbarheten på de finansiella 
marknaderna och eftersträvar att minimera 
potentiella ogynnsamma effekter på före-
tagets finansiella resultat. Riskhanteringen 
sköts av ekonomiavdelningen i nära sam-
arbete med affärsområdet elhandel enligt 
policies som fastställts av styrelsen.

Marknadsrisker
(I) ELPRISRISK

Alingsås Energi ABs försäljning av el till 
kunder sker såväl till rörliga priser som fasta 
priser. Inköp av el sker till rörliga priser på 
den fysiska elmarknaden. Sverige är indelat 
i fyra prisområden vilket kan innebära att 
priserna skiljer sig åt beroende på var elen 
köps in och säljs. Den exponering som detta 
medför hanteras med hjälp av finansiella 
elterminskontrakt som säkrar systempris 
(snittpris för Norden). Härutöver används 
från tid till annan även prisdifferenskon-
trakt som säkrar skillnaden mellan system-
pris och områdespriser.

(II) RÄNTERISK AVSEENDE 

KASSAFLÖDEN OCH VERKLIGA VÄRDEN

Ränterisken uppstår genom långfristig upp-
låning. Upplåning som görs med rörlig ränta 
utsätter bolaget för ränterisk avseende kas-
saflöde. Upplåning som görs med fast ränta 
utsätter företaget för ränterisk avseende 
verkligt värde. De av kommunfullmäktige 
antagna Finansriktlinjerna för Alingsås 
kommunkoncern gäller fr. o. m. 21 december 
2017 för Alingsås Energi i tillämpliga delar. 
Kommunens upplåningsportfölj ska efter-
sträva en genomsnittlig räntebindning på 
2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 och 
4 år. Dock får det vara maximalt 50% ränte-
bindningsförfall inom 12 månader.

(III) VALUTARISK

Den finansiella elmarknaden i Norden pris-
sätter el i euro. Den valutarisk som upp-
kommer vid användandet av finansiella ter-
miner har säkrats genom att i första hand 
handla i svenskt prisområde (i SEK).

Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, deri-
vatinstrument och tillgodohavanden hos 
banker och finansinstitut samt kreditexpo-
neringar gentemot kunder, inklusive utestå-
ende fordringar och avtalade transaktioner. 
Alingsås Energi följer upp och analyserar kre-
ditrisken för varje ny kund innan standard-
villkor för betalning och leverans erbjuds.

Likviditetsrisk   
Kassaflödesprognoser upprättas och analy-
seras för att säkerställa att det finns tillräck-
ligt med kassamedel för att möta behovet i 
den löpande verksamheten. På balansdagen 
hade Alingsås Energi-koncernen en check-
kredit uppgående till 365 mkr varav 297 mkr 
var utnyttjat.

Förslag till resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel (kr): 

Balanserad vinst 10 826 018
Aktieägartillskott 10 000 000
Årets resultat -112 323
Summa 20 713 695

Styrelsen föreslår att vinstmedlen dispone-
ras så att i ny räkning överförs
Summa 20 713 695

Koncernbidrag har, under förutsättning av 
årsstämmans godkännande, lämnats med 
15 400 000 kr.

Soliditeten är, mot bakgrund av att bola-
gets verksamhet fortsatt bedrivs med lön-
samhet, betryggande. Likviditeten i bolaget 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 
acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att det lämna-
de koncernbidraget ej hindrar bolaget från 
att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga 
investeringar. Det lämnade koncernbidraget 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktig-
hetsregeln).

Vad beträffar bolagets resultat och ställ-
ning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhö-
rande bokslutskommentarer.
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Balansräkning – tillgångar
BELOPP I TKR

Balansräkning – eget kapital och skulder
BELOPP I TKR

NOT
KONCERN
2017-12-31

KONCERN
2016-12-31

MODERFÖRETAG 
2017-12-31

MODERFÖRETAG 
2016-12-31

Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 11 109 756 48 192 63 355 48 192

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 493 928 424 884 477 145 424 884

Inventarier, verktyg och installationer 13 9 535 8 803 9 535 8 803

Pågående nyanläggningar 14 85 074 47 079 85 074 47 079

698 293 528 958 635 109 528 958

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 15 18 740 8 740

Fordringar hos koncernföretag 16 – – 60 000 –

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 158 158 158 158

Uppskjuten skattefordran 18 161 696 – –

319 854 78 898 8 898

Summa anläggningstillgångar 698 612 529 812 714 007 537 856

Omsättningstillgångar
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Utsläppsrätter 245 1 704 245 1 704

Elcertifikat 730 3 162 – –

975 4 866 245 1 704

VARULAGER MM

Råvaror och förnödenheter 8 065 8 399 8 066 8 399

Pågående arbete för annans räkning – 86 – 86

8 065 8 485 8 066 8 485

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 13 928 16 731 10 185 10 141

Fordringar hos Alingsås kommun – 35 485 – 20 917

Fordringar hos kommunala bolag 6 262 5 421 6 076 5 332

Aktuell skattefordran 2 466 2 508 1 183 1 107

Övriga fordringar 777 5 717 593 1 208

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 24 712 27 833 18 414 21 297

48 145 93 695 36 450 60 001

Kassa och bank 5 10 5 10

Summa omsättningstillgångar 57 190 107 056 44 765 70 200

SUMMA TILLGÅNGAR 755 802 636 868 758 772 608 056

NOT
KONCERN
2017-12-31

KONCERN
2016-12-31

MODERFÖRETAG 
2017-12-31

MODERFÖRETAG 
2016-12-31

Eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital 20 38 000 38 000 38 000 38 000

Reservfond 3 367 3 367

41 367 41 367
FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat 20 826 11 235

Årets resultat -112 -409

20 714 10 826

Övrigt tillskjutet kapital 13 367 3 367

Annat eget kapital inkl. årets resultat 285 393 256 645

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 336 760 298 012

336 760 298 012 62 081 52 193

Obeskattade reserver 21 326 515 293 822

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 534 630 534 630

Uppskjuten skatteskuld 22 72 936 65 682 51 470

73 470 66 312 585 1 100

Långfristiga skulder 23

Checkräkningskredit 24 – – – –

Övriga skulder till kreditinstitut – 150 000 – 150 000

0 150 000 0 150 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 24 – – – –

Övriga skulder till kreditinstitut – 70 000 – 70 000

Leverantörsskulder 26 803 22 599 20 877 22 374

Skulder till dotterföretag – – 9 233 8 570

Skulder till Alingsås kommun 295 956 – 330 488 –

Skulder till kommunala bolag 338 – 339 –

Övriga skulder 7 854 13 041 1 880 3 489

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 14 621 16 904 6 776 6 508

345 572 122 545 369 592 110 942

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 755 802 636 868 758 772 608 056
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Moderföretag AKTIEKAPITAL RESERVFOND FRITT EGET KAPITAL TOTALT EGET KAPITAL

Ingående balans 2017-01-01 38 000 3 367 10 826 52 193

Aktieägartillskott 10 000 10 000

Årets resultat -112 -112

Utgående balans 2017-12-31 38 000 3 367 20 714 62 081

HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

Kassaflödesanalys
BELOPP I TKR

Förändring av eget kapital
BELOPP I TKR

Noter
BELOPP I TKR OM INTE ANNAT ANGES

Koncern AKTIEKAPITAL
ÖVRIGT 

TILLSKJUTET KAPITAL
ANNAT EGET KAPITAL 
INKL. ÅRETS RESULTAT SUMMA

Ingående balans 2017-01-01 38 000 3 367 256 645 298 012

Aktieägartillskott 10 000 10 000

Årets resultat 28 748 28 748

Utgående balans 2017-12-31 38 000 13 367 285 393 336 760

 NOT 1   REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).  
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts 
vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan. 

Tillämpade redovisningsprinciper är, förutom redovisningen av 
utsläppsrättigheter, oförändrade från föregående år. 

Koncernredovisning  
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovis-
ning, i vilken Alingsås Energi Nät AB  ingår, är AB Alingsås Rådhus (org.
nr. 556656-2244) med säte i Alingsås. Ägare för AB Alingsås Rådhus är 
Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) med säte i Alingsås. 

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföreta-
get fram till och med 31 december 2017.  

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden, innebä-
rande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion, 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar 
och övertar dess skulder. 

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispo-
sitioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade 
reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten
 

skatteskuld och eget kapital. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader 
mellan redovisat och skattemässigt värde.  

Utöver vad som framgår av bokslutsdispositioner och obeskattade 
reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tilläm-
pade redovisnings- och värderingsprinciper med dem som beskrivs 
och tillämpas av moderföretaget, om inte annat anges specifikt nedan.

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

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

TRANSAKTIONER SOM ELIMINERAS VID KONSOLIDERING

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och 
förluster, som uppkommit genom transaktioner mellan koncernföre-
tag, elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen. 

Resultaträkning
INTÄKTSREDOVISNING

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksam-
heten.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens intäk-
ter. 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 Nettoomsättning. 
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Koncernen nyttjar checkräkningskredit på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till -296 929 tkr (32 225).   
Moderbolaget nyttjar checkräkningskredit på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till -331 387 tkr (17 297).  
    

NOT
KONCERN

2017
KONCERN

2016
MODERFÖRETAG 

2017
MODERFÖRETAG 

2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 55 479 46 723 49 167 46 502

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 40 515 37 531 40 191 37 531

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 26 -1 309 677 -1 309 677

94 685 84 931 88 049 84 710

Erhållen ränta 357 330 427 229

Erlagd ränta -3 787 -4 487 -3 786 -4 484

Betald inkomstskatt -71 0 -71 29

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 91 185 80 774 84 619 80 483

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager 6 905 317 3 049 -2 062

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 45 506 -43 749 23 627 -29 679

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -5 323 6 300 -1 688 -7 947

Kassaflöde från den löpande verksamheten 138 273 43 642 109 607 40 795

Investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott – – -10 000 –

Lämnade lån – – -60 000 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -209 861 -58 075 -146 353 -58 075

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 54 284 54 284

Kassaflöde från investeringsverksamheten -209 807 -57 791 -216 299 -57 791

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott 10 000 – 10 000 –

Erhållna koncernbidrag – – 700 3 000

Lämnade koncernbidrag -15 400 -11 300 -15 400 -11 300

Upptagna lån 76 929 25 000 111 387 25 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71 529 13 700 106 687 16 700

Årets kassaflöde -5 -449 -5 -296

Likvida medel vid årets början 10 459 10 306

Likvida medel vid årets slut 5 10 5 10



FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION AV ENERGI 

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

ANSLUTNINGSAVGIFTER 
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el, 
värme eller bredband, intäktsredovisas i den omfattning som avgiften 
inte är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är 
kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten över den tid som 
avtalats med kunden.

ELCERTIFIKAT

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Energimyndigheten genom 
egen produktion redovisas i den månad som produktion sker. 
Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktions-
månaden och ingår i posten Nettoomsättning för moderföretaget. 

UTSLÄPPSRÄTTER

Enligt gällande regelverk tas utsläppsrätter upp i koncernen och i 
moderföretaget. Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att 
tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldel-
ningstidpunkten.

RÄNTEINTÄKTER

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. 

Leasing 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell 
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
fördelarna som är förknippade med ägande i allt väsentligt är överför-
da till leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. 
Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal som operationella 
leasingavtal. I koncernen finns inga väsentliga finansiella leasingavtal, 
varför alla leasingavtal även i koncernen redovisas som operationella 
leasingavtal. 

Ersättningar till anställda
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR 

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, biler-
sättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 måna-
der från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen 
och kostnadsförs löpande. 

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER 

Avgiftsbestämda pensionsplaner (PA-KFS-09, Gamla PA-KFS) är planer 
för ersättningar efter avslutad anställning, enligt vilka fastställda 
avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Avgifter till avgiftsbe-
stämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER 

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestäm-
da pensionsplaner (Gamla PA-KFS). 

Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättning-
ar efter avslutad anställning. Eftersom koncernen inte har några för-

pliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller ytterligare 
belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida ersättningar 
till anställda, redovisas planen som en avgiftsbestämd plan. 

Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betal-
ning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda pensions-
planer och kostnadsförs därmed i den period där den relevanta 
tjänsten utförs. 

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING

En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är 
förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten 
eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra 
frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen 
som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till 
och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.  

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångar-
nas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 
beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

 Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför 
inte av. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ÅR

Byggnader och mark 
   Byggnader 12-60
   Byggnadsinventarier 5-15
   Markanläggningar 5-20
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
   Eldistributionsanläggningar 10-30
   Fjärrvärmeanläggningar 20-25
   Fjärrvärmeverk 10-15
   Fibernätsanläggningar 5-25
   Belysningsanläggningar 15-30
   Vindkraftsanläggningar  15
   Externa mätare 10
Inventarier, verktyg och installationer 
   Maskiner och inventarier 5-10
   Datorer 3
   Fordon 5-15
 
Nedskrivningar 
NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Allmänna principer 
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en till-
gångs 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.  

NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

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

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl 
som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.
 
Koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Balansräkning
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

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

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydan-
de komponenter när dessa har väsentligt olika nyttjandeperioder. 
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett 
beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över 
den förväntade nyttjandeperioden. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt 
hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats och 
i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med 
förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, 
hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. 
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 koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovi-
sade värde. Om inte, kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som 
de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

FINANSIELLA INSTRUMENT

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med 
fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. 
Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor 
eller tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel 
med fordringsrätterna.  

Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde som beräknas infly-
ta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. 

Finansiella skulder 
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, 
dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat med den effektivränta 
som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att leverantörs-
skulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp. 

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, 
optioner och swappar) för att säkra olika finansiella risker och då fram-
förallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker.  
 
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter värderas till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Först in- först ut- principen tillämpas (FIFU). 

Inköpta elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter finns registrerade 
hos Energimyndigheten. 

ENERGIDERIVAT

Alla köp av energiderivat, som görs i prissäkringssyfte, redovisas i sam-
band med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart 
inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat 
utgör således finansiella instrument.

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

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuella 
skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till 
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händel-
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NOT 4   OPERATIONELL LEASING

Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 460 tkr (433), 
varav i moderföretaget 460 tkr (433).

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 2017 2016 2017 2016

Inom 1 år 219 209 219 209
1-5 år 428 345 428 345
Senare än 5 år 5 20 5 20
Summa 652 574 652 574

NOT 5   ERSÄTTNING TILL REVISORER 

 2017 2016 2017 2016

Ernst & Young AB     
Revisionsuppdraget 174 118 136 73
Biträde till 
lekmannarevisorerna 63 90 23 45
Andra uppdrag 303 166 295 142
Summa 539 374 454 260

Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget 45 43 23 21
Summa 45 43 23 21
  
Tot. ersättn. till revisorer 584 417 477 282

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokfö-
ring samt styrelsens och verkställande  direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra 
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgif-
ter. Allt annat är andra uppdrag. 

NOT 6   LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Löner och ersättningar till anställda

 2017 2016 2017 2016

Löner och andra ersättningar
Styrelse och 
verkställande direktör 1 390 1 511 1 194 1 320
Övriga anställda 27 636 24 685 26 988 23 984
Summa löner och
andra ersättningar 29 026 26 196 28 182 25 304

Sociala kostnader
Pensionskostnader 2 730 3 001 2 745 3 003
Varav för styrelse och VD 693 528 694 528
Övriga sociala kostnader 9 761 8 962 9 519 8 692
Summa sociala kostnader 12 491 11 962 12 264 11 695

     

Enligt VD:s anställningsavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida 
ett avgångsvederlag motsvarande 21 månadslöner utöver gällande 
3 månaders uppsägningstid. Vid förändring av väsentlig betydelse i 
ägarstrukturen eller verksamhet som har väsentlig betydelse på VD:s 
arbetssituation kan VD säga upp sig själv med samma villkor.

Medelantalet anställda
 2017 2016 2017 2016

Kvinnor 19 18 19 18
Män 41 39 40 38
Totalt  60 57 59 56
    
Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal) 
 

 2017 2016 2017 2016

Styrelse
Kvinnor 2 2 2 2
Män 6 6 5 5
Totalt 8 8 7 7

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor 2 3 2 3
Män 5 4 4 3
Totalt 7 7 6 6

NOT 7   ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

 2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter från 
koncernföretag   381 200
Ränteintäkter från 
övriga företag 70 57 18 15
Övriga finansiella intäkter 287 273 28 14
Summa 357 330 427 229

    
NOT 8   RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER    

 2017 2016 2017 2016

Räntekostnader 
till övriga företag -2 737 -3 726 -2 736 -3 723
Räntekostnader 
till Alingsås kommun -79  -79  
Borgensavgift till 
Alingsås kommun -971 -761 -971 -761
Summa -3 787 -4 487 -3 786 -4 484

NOT 9  BOKSLUTSDISPOSITIONER

 

 2017 2016 2017 2016

Överavskrivningar   -32 694 -31 885
Erhållna koncernbidrag – – 1 749 700
Lämnade koncernbidrag -15 400 -11 300 -15 400 -11 300
Summa	 -15	400	 -11	300	 -46	344	 -42	485
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ser.  Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. 
skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder 
och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. 
Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran 
redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en 
post som redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sanno-
likt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skat-
tepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal 
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 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 när i tiden betalningen sker är väsentlig redo-
visas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs 
för att reglera förpliktelsen. 

SKULDER

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter 
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter uppkommer i takt med för-
säljning (elcertifikat) och utsläpp (utsläppsrätter). Här tas även hänsyn 
till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reg-
lering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som en övrig 
kortfristig skuld.

Övrigt
ANSVARSFÖRBINDELSER

Som ansvarsförbindelse redovisas
• en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars 
förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra 
händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar 
eller uteblir.

• en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som 
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera för-
pliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.
 
LIKVIDA MEDEL

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker.

NOT 2   VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att före-
tagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra vik-
tiga 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 års- och 
koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rim-
liga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 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 bedömningar. 
Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen 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 

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkning-
en avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar. 
Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovis-
ningsprinciper som beskrivs i koncernens 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 framtida kassaflöden 
och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkast-
ningskrav. 

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER

Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skatteford-
ringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida peri-
oder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa anta-
ganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekon-
sekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen 
redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga 
värden.

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

NOT 3   NETTOOMSÄTTNING 

Nettoomsättning per verksamhetsgren

 2017 2016 2017 2016

Elförsäljning 56 073 58 991 – –
Elnät 63 185 63 177 63 186 63 177
Fjärrvärme 85 701 88 795 85 701 88 795
Fibernät 12 054 11 814 12 054 11 814
Vindkraft 25 27 25 27
Tjänster 17 755 11 750 23 583 17 401
Nettoomsättning  234 793 234 555 184 548 181 215
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NOT 15   ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

 2017 2016

Ingående ack. anskaffningsvärden 8 740 8 740
Aktieägartillskott 10 000 –
Utgående ack. anskaffningsvärden 18 740 8 740
   
Dotterföretaget Alingsås Energi AB, 
org nr  556499-0413, med säte i Alingsås
 ANDEL % ANTAL  
  KAPITAL (RÖSTER) ANDELAR 2017 2016

  100,0   (100,0) 13 333 18 740 8 740

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 

NOT 16    FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

 2017 2016 2017 2016

Utlåning – – 60 000 –
Utgående ack.
anskaffningsvärden 0 0 60 000 0

Redovisat värde 0 0 60 000 0

NOT 17   ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 2017 2016 2017 2016
Ingående ack.
anskaffningsvärden 159 159 159 159
Utgående	ack.
anskaffningsvärden	 159	 159	 159	 159

Ingående ack. 
nedskrivningar -1 -1 -1 -1
Utgående ack.
nedskrivningar -1 -1 -1 -1
   
Redovisat värde 158 158 158 158 
 
 2017 2016 2017 2016

Svenska Värmeverkens 
Ekonomiska Förening 
(VÄRMEK) 15 15 15 15
Netwest 143 143 143 143
 158 158 158 158

NOT 19   FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 

 2017 2016 2017 2016

Upplupna intäkter 22 864 26 323 16 674 19 821
Övriga poster 1 848 1 510 1 740 1 476
Redovisat värde 24 712 27 833 18 414 21 297

NOT 20   AKTIEKAPITAL 
 
Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck    

Tecknade och betalda aktier:   2017 2016

Vid årets början   380 000 380 000
Summa aktier vid årets slut   380 000 380 000 
   

NOT 21  OBESKATTADE RESERVER

   2017 2016

Ack. överavskrivningar   326 515 293 822
Redovisat värde   326 515 293 822  
I obeskattade reserver ingår 22% uppskjuten skatt.

NOT 23   LÅNGFRISTIGA SKULDER

Förfallotidpunkt 
från balansdagen: 2017 2016 2017 2016

Mellan 2 och 5 år – 150 000 – 150 000
Senare än 5 år – – – –
Redovisat värde 0 150 000 0 150 000
    

NOT 24  CHECKRÄKNINGSKREDIT

 2017 2016 2017 2016

Beviljad limit uppgår till  365 000 40 000 365 000 40 000

Alingsås kommun har avtalat med Sparbanken Alingsås AB om ett 
koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess  dotterföretag har 
koncerninterna kreditvolymer avtalats. På balansdagen var limiten för 
koncernen utnyttjad med 296 929 tkr (0).

NOT 25   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2017 2016 2017 2016

Upplupn. personalkostn. 2 864 2 650 2 754 2 559
Upplupn. räntekostn.  116  116
Övriga poster 11 756 14 139 4 022 3 834
Redovisat	värde	 14	621	 16	904	 6	776	 6	508

 NOT 10   SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt -112 192 – –

Förändring av uppskj. skatt 
avseende temp. skillnader -116 -237 424 -170

Förändring av uppskj. skatt 
avseende obeskatt. reserver -7 673 -6 916 – –
Summa -7 901 -6 961 424 -170

Genomsnittlig effektiv 
skattesats 21,6% 22,3% 79,0% -71,1%

Redovisat resultat före skatt 36 650 31 267 -537 -239
   
Skatt enl. gällande 
skattesats (22%) -8 063 -6 879 118 53

Skatteeffekt av uppkommet 
underskottsavdrag 511 20 – –

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostnader -119 -55 -118 -55

Skatteeffekt av ej 
skattepliktiga intäkter -2 -2 – 2

Förändring av uppskj. skatte-
fordran avseende elcertifikat -535 -67 – –

Förändring av uppskj. skatte-
skuld avseende utsläppsrätter 419 -170 419 -170

Korrigering från föreg. år -112 192 5 –

Redovisad skattekostnad -7 901 -6 961 424 -170

NOT 11   BYGGNADER OCH MARK    
 

 2017 2016 2017 2016

Ingående ack.
anskaffningsvärden 70 185 69 844 70 185 69 844
Inköp 61 664 291 15 097 291
Omklassificeringar 2 473 50 2 473 50
Utgående ack.
anskaffningsvärden 134 322 70 185 87 755 70 185

Ingående ack.
avskrivningar -21 994 -19 732 -21 994 -19 732
Årets avskrivningar -2 573 -2 262 -2 407 -2 262
Utgående ack.
avskrivningar -24 566 -21 994 -24 400 -21 994

Redovisat värde 109 756 48 192 63 355 48 192

Taxeringsvärde, 
byggnader 23 946 23 946 23 946 23 946
Taxeringsvärde, mark 5 212 5 212 5 212 5 212

NOT 12   MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR   

 2017 2016 2017 2016

Ingående ack.
anskaffningsvärden 774 874 742 643 774 874 742 643
Inköp 68 365 18 235 51 424 18 235
Omklassificeringar 36 072 13 996 36 072 13 996
Utgående ack.
anskaffningsvärden 879 311 774 874 862 370 774 874

Ingående ack.
avskrivningar -348 990 -316 033 -348 990 -316 033
Årets avskrivningar -35 393 -32 957 -35 235 -32 957
Utgående ack.
avskrivningar -384 383 -348 990 -384 225 -348 990

Ingående ack.
nedskrivningar -1 000 – -1 000 –
Årets nedskrivningar – -1 000 – -1 000
Utgående ack.
nedskrivningar -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Redovisat värde 493 928 424 884 477 145 424 884

NOT 13   INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

 2017 2016 2017 2016

Ingående ack.
anskaffningsvärden 28 931 28 133 28 909 28 111
Inköp 3 281 1 994 3 281 1 994
Försäljningar
/utrangeringar -319 -1 195 -319 -1 195
Utgående ack.
anskaffningsvärden 31 893 28 931 31 871 28 909

Ingående ack.
avskrivningar -20 127 -18 816 -20 106 -18 795
Försäljningar/
utrangeringar 319 1 049 319 1 049
Årets avskrivningar -2 550 -2 360 -2 550 -2 360
Utgående ack.
avskrivningar -22 358 -20 127 -22 337 -20 106

Redovisat värde 9 535 8 803 9 535 8 803

NOT 14   PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 

 2017 2016 2017 2016

Ingående ack.
anskaffningsvärden 47 079 23 747 47 079 23 747
Inköp 76 551 37 555 76 551 37 555
Omklassificeringar -38 556 -14 224 -38 556 -14 224
Utgående ack.
anskaffningsvärden 85 074 47 079 85 074 47 079

Redovisat värde 85 074 47 079 85 074 47 079

Pågående nyanläggningar fördelas: Elnät 6 641 tkr (7 450), Värme 
59 460 tkr (17 795), Fibernät 16 895 tkr (19 632) , Belysning 2 002 tkr
(2 202), Laddstolpar 75 tkr (0).

 KONCERN MODERFÖRETAG  KONCERN MODERFÖRETAG

 KONCERN MODERFÖRETAG

 KONCERN MODERFÖRETAG

 KONCERN MODERFÖRETAG

 KONCERN MODERFÖRETAG

 KONCERN MODERFÖRETAG

 MODERFÖRETAG

 MODERFÖRETAG

 KONCERN MODERFÖRETAG

 KONCERN MODERFÖRETAG
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REDOVISAT VÄRDE

NOT 18   UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

 2017 2016

 TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN
KONCERN SKILLNAD SKULD FORDRAN SKILLNAD SKULD FORDRAN

Övriga temp. skillnader
Finans. anläggningstillg. 161 – 161 696 – 696
Redovisat värde   161   696

 

 MODERFÖRETAG



Bengt Sernestrand
Ledamot

Björn Svennung
Ledamot

NOT 26   ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET 

 2017 2016 2017 2016

Avsättning till pensioner -96 -75 -96 -75
Tilldelade utsläppsrätter -735 -797 -735 -797
Nedskrivn. av immat. och 
materiella anl.tillgångar – 1 000 – 1 000
Realisationsresultat på
immat. och mat. anl.tillgång. -54 -109 -54 -109
Lagervärdeför. elcertifikat 
och utsläppsrätter -1 882 1 882 -459 459
Skuldförändr. elcertifikat 1 423 -1 423 – –
Övrigt 35 199 35 199
Summa -1 309 677 -1 309 677

NOT 27   INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 20,3% (20,5%) omsätt-
ning mot andra koncernföretag. Av inköpen avsåg 6,8% (4,0%  rörelse- 
kostnader och investeringar från andra koncernföretag. Dotter-
företaget AEAB köper administrativa tjänster inom ekonomi, fakture-
ring, personal, löner m. m. Jämförelseåret 2016 har korrigerats efter 
årets beräkning.

NOT 28   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

NOT 29  DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet.  Eget kapital plus 78,0% av obeskattade reserverna i procent 
av balansomslutningen.
Vinstmarginal.  Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella 
intäkter i procent av nettoomsättningen. 
Avkastning på eget kapital.  Resultat efter finansiella poster i procent 
av eget kapital plus 78,0% av  obeskattade reserver.
Avkastning	på	totalt	kapital.  Rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
procent av totalt kapital.
  

NOT 30  RESULTATDISPOSITION

 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt
20 713 695 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras enligt nedan:
Balanseras i ny räkning 20 713 695
Summa 20 713 695
  

NOT 22   UPPSKJUTEN SKATTESKULD

 2017  2016

 TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN
KONCERN SKILLNAD FORDRAN SKULD SKILLNAD FORDRAN SKULD

Obeskattade reserver
Ack. överavskrivningar –  72 424 –  64 641
Periodiseringsfonder –  341 –  571
Övriga temp. skillnader
Utsläppsrätter   51   470
Redovisat värde   72 817   65 682

MODERFÖRETAG 
Utsläppsrätter –  51 –  470
Redovisat värde   51   470

AENAB	2 0 1 7 AENAB	2 0 1 7
Org nr: 556402-5905 Org nr: 556402-5905
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 KONCERN MODERFÖRETAG

Jan Olofzon, 
Verkställande direktör

Roger Andersson, 
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2018
Ernst & Young AB

Min granskningsrapport har avgivits den 1 mars 2018

Gunnar Henriksson, 
Ordförande

Billy Westerholm, 
Vice ordförande

Ulla Dalén, 
Ledamot

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot

Hans Gavin, Auktoriserad revisor Anita Andersson, Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

Alingsås den 27 februari 2018

Stefan Båge, 
Arbetstagarrepresentant



Hänt under 2017
Här följer ett axplock av stort och smått som 
Alingsås Energi varit inblandat i under 
det gångna året – ännu ett 
mycket händelserikt år…

I slutet av oktober var det regionmöte på Grand Hotel i Alingsås 
för ca 50 energibolag från område väst, och ett 80-tal personer 
från branschen deltog i träffen. Vår VD, Jan Olofzon, är ordförande 
i regionen och han gav sin syn på den framtida energimarknaden 
och vad vi gör lokalt i Alingsås – ett uppskattat inslag.

SENIORMÄSSAN 
NEWS55

ÖPPET HUS PÅ 
ALSTRÖMERSKOLAN

Varm dryck 
och kaka under 
Lights in Alingsås

Förstasida på 
Bioenergi

Vi hade en monter på seniormässan 
News55 som hölls i oktober på Estrad Alingsås, 
där mycket folk var i rörelse. Vi försökte då att under-
lätta besökarnas betalningsrutiner genom att berätta om autogiro, 
mailfaktura och e-faktura som vi erbjuder våra kunder. Dessutom höll 
VD Jan Olofzon ett föredrag om den framtida energimarknaden.

Med anledning av att eleverna i årskurs 9 ska göra 
sitt gymnasieval passade vår serviceavdelning på 

att visa upp sig och sin verksam-
het. Förhoppningsvis kan 
elbranschen bli en framtid för 
några av eleverna.

Under fyra torsdagskvällar i samband med Lights in Alingsås i oktober 
bjöd vi tillsammans med Alingsåshem på varm dryck och kaka till förbi-
passerande längs slingan. Detta skedde vid vårt eget Pumphus som var 
en av årets vackra ljussighter.

Alingsås Energi lade beslag 
på förstasidan på Nordens 
största tidning om Bioenergi 
i samband med en artikel 
om vår byggnation av en ny 
biobränslepanna på fjärrvär-
meverket. 

På bilden syns (från 
vänster): Ove Gustafsson, NCC, Kommunstyrelsens ordförande 
Daniel Filipsson och Mikael Jakobsson från Jernforsen AB, som 
också är leverantör av pannan.

NY FIBERNOD 
PÅ PLATS

MOTORSÅGSUTBILDNING 
FÖR MONTÖRER

Den 2 juni anlitade vi en helikopter för 
att transportera ut en ny transformator 
till Torstö i Mjörn. Transformatorsta-
tionen vägde 1400 kg och helikoptern 
klarade precis denna vikt, men efter att 
vi monterat bort taket kom vi ner till 
1350 kg och sedan bar det iväg. Vi hade 
personal på plats vid lyftet i Simmenäs 
och ute på ön för att ta emot transfor-
matorn och få den på plats. Nu får vi en 
bättre och mer miljövänlig transforma-
tor med oljeuppsamling – och den äldre 
stolptransformatorn kunde därmed 
tas bort.

Flytt av 
transformator

Ny elnäts-
station 
till Kavlås

I maj kom en ny fiber- 
nod på plats i Enehagen. 
Den rymmer fiberportar 
för ca 600 kunder. 

Under året har ytterligare nio av våra elmontörer genomgått 
en 4-dagars motorsågsutbildning och därmed erhållit sina 
motorsågskörkort. De kan nu om det finns träd som riskerar 
att falla över en ledning arbeta med att röja vid ledningsgator 
eller rycka ut vid stormfällda träd som måste röjas undan 
snabbt för att förhindra strömavbrott. Enligt föreskriften AFS 
2012:1 skall montörerna ha en dokumenterad utbildning och 
de har nu gått Säker Skogsutbildning och blivit godkända.

LÖPARKVÄLLEN INFÖR
RUNNING LIGHTS

ATTRAKTIVA ALINGSÅS

I september bjöds det på Löpar-
kväll hos Bil-Nilsson där vi var 
en av sponsorerna. Fri entré och 
föreläsning av Jonas Colting. 
Fullsatt som vanligt!

I maj deltog vi också vid en bygg- och fastighetsmässa om 
framtidens Alingsås som hölls på Estrad. Besökarna kunde 
lyssna på föreläsningar, låta barnen delta i olika aktiviteter 
och prata fiber med oss i vår monter. 

Den 2 februari kom vår nya 
elnätsstation till Kavlås. 
Stationen, som levererades 
komplett, vägde 32 ton. Det 
behövdes en rejäl kran för att 
få den på plats och kranen i 
fråga klarade att lyfta 200 
ton, så det var inga större 
problem att lösa uppgiften.
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FASTIGHETSMÄSSA PÅ GRAND HOTEL
Alingsås Energi var representerat vid fastighetsmässan på Grand Hotel 
Alingsås där boende i bostadsrättsföreningar och ägare till flerbostadshus 
minglade bland mässutställarna.

Regionmöte för 
energibolag i väst

BYGGMÄSSA PÅ ALSTRÖMERSKOLAN
I maj var vi på plats vid 
Byggmässan på Alströmer-
skolan för att träffa elever 
och allmänhet – och infor-
mera om vår verksamhet.



Välkomna till
Alingsås Energi!
Det säger vi till inte mindre än nio nya medarbetare som 
fick anställning på företaget under 2017. 
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MICHAEL LOPES
1.  Elmontör/service.

2.  Elmontör på Ale El.
3.  Alingsås.
4.  Sambo och två barn.
5. Träning och kost.
6.  Jag trivs jättebra!

FREDRIK SERNEVALD
1.   Elmontör på serviceavdelningen.

2.  Projektör/projektledare på Eltel via bemanningsbolaget Bravura.
3.  I skogen i Långared/Börta.
4.  Ensamstående.
5.  Hundträning och aktiv inom hemvärnet
6.  Jag trivs bra.

MICHAEL INGELDI
1.  Teknikchef.

2.  Platschef, Kinna El & Tele.
3.  Örby.
4.  Gift och tre barn, 15, 13 och 6 år gamla.
5.  Familjen, skog och natur – allra helst fiske.

6.  Toppenbra! Det är ett fantastiskt företag som har en härlig anda; här finns stort en-
gagemang och glädje – och väldigt duktiga människor. Jag uppskattar företagets målsätt-

ning och visioner, som inte bara handlar om pengar. Alingsås Energi tar ett så mycket större 
ansvar för att skapa en bra närmiljö och värnar om både människor och natur. 

ANDERS NELLSKOG
1.  Försäljningsansvarig på marknadsavdelningen.

2.  Säljare på Göteborg Energi AB.
3.  I Göteborg, ett stenkast från Liseberg.
4.  Fru och två barn.
5. Skidåkning i Sälenfjällen på vintern och att resa vår/sommar.
6.  Jag trivs kanonbra, man kommer snabbt in i jobbet med hjälp av alla trevliga kollegor.
Man känner sig välkommen!

MIKAEL ERIKSSON
1.  Montör på Fjärrvärmeavdelningen.
2.  Körde grävmaskin åt Alingsås Energi, på LP Entreprenad.
3.  Alingsås.
4.  Min tjej och vår son Elvis, 1, 5 år.

5.  Tycker om att träna och röra på mig (springa, cykla), och att ta en 
öl med kompisarna.

6.  Jag trivs jättebra. Det är ett gött gäng och det är roligt med nya 
saker varje dag.

ANDERS ROLANDSSON
1.  Elmontör Service.
2.  Elektriker på Assemblin Elteknik.
3.  Asklanda, Vårgårda Kommun.
4.  Två döttrar.

5.  Jakt.
6.  Jag trivs väldigt bra.

ANGELICA LARSSON
1.  Event Manager.
2.  Event Manager på Estrad Alingsås AB.
3.  Alingsås.
4.  Min fina lilla dotter Isabell och katten Stella.
5.  Älskar att dansa, skriva, resa – är en riktig livsnjutare.

6.  Jag trivs otroligt bra, kul att få lära känna alla nya arbetskamrater
 och  ta sig an nya utmaningar.  

RONNIE HAGSTEDT
1.  Elmontör/Serviceavd. Huvudskyddsombud SECO. 

2.  Senast som drifttekniker på Partillebo AB, innan dess drifttekniker på 
    Swedish Match NE AB i sjutton år.
3.  Alingsås (Kvarntorpet).
4.  Min fru Therese och sönerna Leo, 13 år, och Ozzy, 8 år... och vår hund Spike.
5. Musik! Är sedan tonåren sångare/låtskrivare/artist, numera mest låtskrivare.   

     Släpper bl. a. musik med gruppen ”The Lab Wizard”. 
6.  Jag trivs jättebra. Det är en familjär stämning som gör att man känner sig väl-

kommen och delaktig. Då arbetet ofta innebär höga risker har man också höga krav på 
säkerhet och arbetsmiljö. Detta passar mig då mitt hjärta slår lite extra för arbetsmiljön.

GEMMA THOMPSON
1.  Service/Elmontör.
2.  Student.
3.  Alingsås.
4.  Mamma.
5.  Musik och mat.

6.  Jag trivs jättebra.

1. FUNKTION/AVDELNING?
2. ARBETADE TIDIGARE SOM?
3. BOR?

4. FAMILJ?
5. INTRESSEN?
6. HUR TRIVS DU?
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
för Alingsås Energi AB

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB, 

556499-0413, får härmed avge årsredovisning för räkenskaps-

året 2017-01-01 – 2017-12-31.

Information om verksamheten
Alingsås Energi AB (AEAB), organisations-
nummer 556499-0413 med säte i Alingsås, är 
ett helägt dotterföretag till Alingsås Energi 
Nät AB (AENAB), organisationsnummer 
556402-5905 med säte i Alingsås. Bolagets 
huvudsakliga verksamhetsområde är för-
säljning av el till hushåll, organisationer och 
företag och produktion av förnyelsebar el. 
Inköpen av el, elcertifikat och ursprungs-
garantier sker via den nordiska elbörsen 
NordPool, samt även bilateralt med vind-, 
sol-  och vattenkraftproducenter. Allt inom 
ramen för en av styrelsen fastställd riskpoli-
cy. Handel med el har skett i SEK.

Årsredovisningen är skriven i tkr om inte 
annat anges.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret  

Alingsås Energi verkar på en konkurrens-
utsatt marknad. Trots uppvaktning från 
våra konkurrenter kan vi konstatera att vi 
även 2017 har haft lojala kunder som väljer 
att teckna om avtal med Alingsås Energi, 
vi har fortsatt ett mycket högt NKI (Nöjd 
kund-index). Vädret har varit 6% varmare 
än normalt och leveranserna har sjunkit 
något. Priserna i terminshandeln har ökat 
med cirka 15% 2017. 

Ett genomgripande arbete har genom-
förts med riskhantering och införande av 
nya handelsverktyg i elhandeln. Detta visar 
sig i ett mycket gott ekonomiskt resultat 
beroende på bland annat bättre prognosför-
måga och lägre kostnader.

Bolaget har under året förvärvat fyra vat-
tenkraftverk i Säveån. Övertagandet skedde 
den 2:e oktober. Vattentillgången har varit 
mycket god och anläggningarna har gene-
rerat ett gott resultat under årets tre sista 
månader. Affären kombinerar en ökad andel 
egenproducerad förnyelsebar el och samhäll-
sintresset i att Alingsås får rådighet över vat-
tenregleringen i sjöarna Mjörn och Ömmern.

Flerårsöversikt*

	 	 2017	 2016	 2015	 2014	 2013

Nettoomsättning 61 102 63 778 61 030 68 320 78 939
Rörelseresultat 6 312 221 1 214 649 -163
Resultat efter finansiella poster 6 242 321 1 355 973 346
Balansomslutning 119 535 46 122 44 751 82 017 69 335
Eget kapital 35 008 23 353 23 158 23 155 25 777
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 792 2 847 4 839 5 619 795
Soliditet, % 32,4 55,0 57,1 32,7 43,1
Avkastning på eget kapital, % 16,1 1,3 5,3 3,6 1,2
Avkastning på totalt kapital, % 5,5 1,1 3,5 1,4 0,8
Antal anställda, st 1 1 2 2 2  

*) Fr. o. m. 2015 nettoredovisas koncerninterna poster, tidigare år har dessa redovisats brutto. 
 Förändringen påverkar soliditet och balansomslutning för jämförelseåret 2015.

36 37

tt ärofyllt uppdrag som ligger helt 
i linje med vår strävan att bidra 
till den gemensamma samhäll-

snyttan, säger Jan Olofzon.
Alingsås Energi har varit involverat 

alltsedan starten 1999, varför det föll sig 
ganska naturligt att man tog över hela 
ansvaret för eventet. Jan är noga med att 
påpeka att man – för att vidareutveckla 
konceptet och på så sätt även stärka 
varumärket Alingsås – gör det i nära 
partnerskap med en rad aktörer. 

En viktig partner är International Asso-
ciation of Lighting Designers (IALD) som 
Alingsås Energi i oktober 2017 tecknade 
ett nytt treårigt samarbetsavtal med. 

– Vi på IALD är mycket glada över 
att även i fortsättningen kunna stödja 
evenemanget och vi ser fram emot det 
fortsatta arbetet med LiA-teamet, säger 
Marsha L. Turner, VD på IALD.

Enligt Jan finns det fler parametrar 
som gör projektet intressant för bolaget.

– Vi håller oss uppdaterade vad gäller 
trender och den senaste tekniken, vilket 
gör att vi kontinuerligt höjer vår kom-

petens. Vi tillägnar oss också viktiga 
erfarenheter för att utveckla den fasta 
belysningen för att på det sättet höja 
tryggheten och säkerheten på våra 
offentliga platser. Likaså tror jag enga-
gemanget bidrar till att vi blir en mer 
attraktiv arbetsgivare. Genom vår nya 
roll kommer vi också att ta mer ”plats” 
rent kommunikativt för att på det sättet 
dra affärsmässiga fördelar.

Övertagandet innebär vissa organi-
satoriska förändringar. Maria Björsson 
går in som övergripande projektledare 
– detta parallellt med sitt uppdrag som 
Controller – medan Margaretha Stenmark 
fortsätter som Workshop Manager med 
ansvar för alla ljusdesigners, studenter 
och bolagets tekniker. Tillkommer gör 
Angelica Larsson som Event Manager 
med fokus på det publika arrangemang-
et. En funktion som hon hade även 
tidigare på Estrad Alingsås.

Att det är en taggad trio som tar sig an 
uppdraget förstår man när man pratar 
med Maria Björsson.

– Det är extra kul att medarbetarna 

ser så positivt på övertagandet. Enga-
gemanget växer ytterligare då alla av-
delningar nu kan vara med och påverka, 
säger Maria.

Redan nu är arbetet med 2018 års 
upplaga i full gång, en upplaga som i 
stort kommer att följa mallen även om 
Alingsås Energi har pekat ut temat och 
inriktningen. I skrivande stund har det in-
kommit ett 30-tal ansökningar – och det 
från alla världsdelar utom Afrika – om att 
få bli en av de sju ledande ljusdesignerna.

– Vi får nog se 2018 som ett prövoår 
för organisationen då vi har ett dubbelt 
jubileum att se fram emot 2019. Då firar 
nämligen Lights In Alingsås 20 år och 
på samma gång manifesteras Alingsås 
kommuns 400-årsjubileum. Något som 
onekligen bör belysas lite extra, avslutar 
Maria Björsson.

Under våren 2017 fattade Alingsås kommun det formella 
beslutet att låta Alingsås Energi ta över Lights in Alingsås för 
att fortsätta utvecklingen av ljusdesign som en långsiktig del 
i Alingsås vision. På plats för att driva arrangemanget finns 
också en rutinerad trio bestående av Maria Björsson, 
Margaretha Stenmark samt nytillskottet Angelica Larsson. 

Lights in Alingsås
 – nu i regi av Alingsås Energi

E
Maria

Margaretha

Angelica



Resultaträkning
BELOPP I TKR

NOT  2017  2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 61 102 63 778

Övriga rörelseintäkter – 11

61 102 63 789

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -46 437 -56 388

Anläggningskostnader -206 –

Övriga externa kostnader 4 -7 411 -6 713

Personalkostnader 5 -411 -467

Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -324 –

-54 790 -63 568

Rörelseresultat 6 312 221

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 312 302

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -382 -203

-70 99

Resultat efter finansiella poster 6 242 321

Bokslutsdispositioner 8 -3 934 -250

Resultat före skatt 2 308 71

Skatt på årets resultat 9 -652 124

ÅRETS RESULTAT 1 655 195

Personal
Antal anställda under verksamhetsåret var 
en person (1), en man.  

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, 
liksom föregående år, utförts inom kon-
cernen. Friskvårdsarbetet har fortsatt med 
möjlighet till en friskvårdstimme per vecka 
samt ett friskvårdsbidrag om maximalt 
2 500 kronor per år. Den anställde har under 
2017 varit ansluten till en sjukvårdsförsäk-
ring. 

Miljö 
Alingsås Energi har sedan 2015 certi-
fierat sitt miljöarbete mot ISO 14001. 
Arbetsmiljöarbetet är sedan 2009 certifierat 
mot AFS 2001:1. Bolaget arbetar aktivt med 
miljö- och arbetsmiljöledning med stöd av 
dessa system. 

Framtida utveckling 
Framtida omställningar inom energi-
branschen visar på att kundens inflytan-
de kommer att stärkas. Trenden går mot 
att kunderna kommer vara allt mer infor-
merade och medvetna i sina val samt att 
digitaliseringen ger nya möjligheter. Det 
ställer krav på Alingsås Energi att vara flex-
ibel i kunddialogen samt att kontinuerligt 
utveckla sina erbjudanden till marknaden. 
Att fortsätta arbetet med att skapa värde 
till kunderna samt stärka en hög kund-
lojalitet kommer fortsatt att vara mycket 
viktigt.  

Finansiell riskstyrning 
och osäkerhetsfaktorer  
Alingsås Energi övergripande riskhante-
ringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten 
på de finansiella marknaderna och efter-
strävar att minimera potentiella ogynn-
samma effekter på företagets finansiella 
resultat. Riskkontrollen sköts av ekonomi-
avdelningen i nära samarbete med elhan-
delschefen enligt policies som fastställts av 
styrelsen. 

Med ränterisk menas risken att föränd-
rade marknadsräntor påverkar verksam-
hetens resultat och/eller kassaflöden på 
ett negativt sätt. Fr. o. m. den 20 december 
2017 övertogs  långfristiga lån av Alingsås 
kommun, då en gemensam finanshante-
ring i kommunen bildades, en internbank. 

Prognosantaganden i de affärsmässiga 
åtagandena görs av bolaget men osäker-
hetsfaktorn i räntebedömningen framåt 
hanteras av Alingsås kommun. 

Marknadsrisker
(I) ELPRISRISK

Företagets försäljning av el till kunder sker 
till såväl rörliga som fasta priser. Inköp av el 
sker till rörliga priser på den fysiska elmark-
naden. Sverige är indelat i fyra prisområden 
vilket kan innebära att priserna skiljer sig 
åt, beroende på var elen köps in och säljs. 
Den exponering som detta medför hante-
ras med hjälp av finansiella elterminskon-
trakt som säkrar systempris (snittpris för 
Norden). Härutöver används från tid till 
annan även prisdifferenskontrakt som säk-
rar skillnaden mellan systempris och områ-
despriser.

(II) VALUTARISK

Den finansiella elmarknaden i Norden pris-
sätter el i euro. Den valutarisk som upp-
kommer vid användandet av finansiella ter-
miner har säkrats genom att i första hand 
handla i svenskt prisområde (i SEK).

(III) RÄNTERISK AVSEEENDE 

KASSAFLÖDEN OCH VERKLIGA VÄRDEN                 

Ränterisken uppstår genom långfristig upp-
låning. Upplåning som görs med rörlig ränta 
utsätter bolaget för ränterisk avseende kas-
saflöde. Upplåning som görs med fast ränta 
utsätter företaget för ränterisk avseende 
verkligt värde. De av kommunfullmäktige 
antagna Finansriktlinjerna för Alingsås 
kommunkoncern gäller fr o m 21 december 
2017 för Alingsås Energi i tillämpliga delar. 
Kommunens upplåningsportfölj ska efter-
sträva en genomsnittlig räntebindning på 
2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 och 
4 år. Dock får det vara maximalt 50% ränte-
bindningsförfall inom 12 månader. 

Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, 
derivatinstrument och tillgodohavanden 
hos banker och finansinstitut samt kredit-
exponeringar gentemot kunder, inklusive 
utestående fordringar och avtalade trans-
aktioner. Alingsås Energi följer upp och ana-
lyserar kreditrisken för varje ny kund innan 

standardvillkor för betalning och leverans 
erbjuds.

Likviditetsrisk   
Kassaflödesprognoser upprättas och analy-
seras för att säkerställa att det finns tillräck-
ligt med kassamedel för att möta behovet i 
den löpande verksamheten. 

Förslag till resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel (kr):

Balanserad vinst 21 016 686
Aktieägartillskott 10 000 000
Årets resultat 1 655 249
Summa 32 671 935

Styrelsen föreslår att vinstmedlen dispone-
ras så att i ny räkning överförs
Summa 32 671 935

Koncernbidrag har under förutsättning av 
årsstämmans godkännande, lämnats med 
1 749 153 kronor.

Soliditeten är, mot bakgrund av att bola-
gets verksamhet fortsatt bedrivs med lön-
samhet, betryggande. Likviditeten i bolaget 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 
acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att det lämna-
de koncernbidraget ej hindrar bolaget från 
att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt. Det lämnade koncernbidraget kan 
därmed försvaras med hänsyn till vad som 
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighets-
regeln). Vad beträffar bolagets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhö-
rande bokslutskommentarer.
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NOT  2017-12-31  2016-12-31

Eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital 15 1 333 1 333

Överkursfond 804 804

Reservfond 200 200

2 337 2 337
FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat 31 017 20 822

Årets resultat 1 655 195

32 672 21 017

35 008 23 353

Obeskattade reserver 16 4 781 2 596

Långfristiga skulder 17

Skulder hos koncernföretag 60 000 –

60 000 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 926 225

Övriga skulder 5 974 9 552

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 7 845 10 396
19 745 20 173

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 119 535 46 122

NOT  2017-12-31  2016-12-31

Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 10 46 401 –

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 16 783 –

Inventarier, verktyg och installationer 12 0 0

63 184 0

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Uppskjuten skattefordran 13 161 696

161 696

Summa anläggningstillgångar 63 344 696

Omsättningstillgångar
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Elcertifikat 730 3 162

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 3 744 6 590

Fordringar hos moderföretag 9 233 8 570

Fordringar hos Alingsås kommun 34 532 14 569

Fordringar hos kommunala bolag 187 89

Aktuell skattefordran 1 284 1 401

Övriga fordringar 184 4 508

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 6 298 6 537

55 461 42 264

Summa omsättningstillgångar 56 191 45 426

SUMMA TILLGÅNGAR 119 535 46 122

Balansräkning – tillgångar
BELOPP I TKR

Balansräkning – eget kapital och skulder
BELOPP I TKR

AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND RESERVFOND BALANSERAT RESULTAT TOTALT EGET KAPITAL

Ingående balans 2017-01-01 1 333 804 200 21 017 23 353

Aktieägartillskott 10 000 10 000

Årets resultat 1 655 1 655

Utgående balans 2017-12-31 1 333 804 200 32 672 35 008

Förändring av eget kapital
BELOPP I TKR
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NOT  2017  2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 6 312 221

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  – Avskrivningar 324 –

  – Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 19 – –

6 636 221

Erhållen ränta 312 302

Erlagd ränta -382 -203

Betald inkomstskatt – -29

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 6 567 291

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager 3 855 2 379

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -14 362 -2 871

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -1 851 3 048

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 792 2 847

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -63 508 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 508 0

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott 10 000 –

Lämnade koncernbidrag -700 -3 000

Upptagna lån 60 000 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69 300 -3 000

Årets kassaflöde 0 -153

Likvida medel vid årets början – 153

Likvida medel vid årets slut 0 0

Kassaflödesanalys
BELOPP I TKR

Noter
BELOPP I TKR OM INTE ANNAT ANGES

 NOT 1   REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).  

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts 
vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.

Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.

Koncernredovisning  
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovis-
ning, i vilken Alingsås Energi AB ingår, är Alingsås Energi Nät AB (org.
nr. 556402-5905) med säte i Alingsås. Alingsås Energi Nät AB ägs av AB 
Alingsås Rådhus (org. nr.556656-2244) som ägs av Alingsås kommun 
(org.nr. 212000-1553) med säte i Alingsås. 

Resultaträkning
INTÄKTSREDOVISNING

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från försäljning 
av el. Elförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

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 Nettoomsättning.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester-, 
bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 
månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersätt-
ningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i 
anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. 

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet 
som företaget förväntas betala. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner (PA-KFS-09, Gamla PA-KFS) är planer 
för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda 
avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Avgifter till avgiftsbe-
stämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbe-
stämda pensionsplaner (Gamla PA-KFS). Alingsås Energi AB betalar 
försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad 
anställning. Eftersom företaget inte har några förpliktelser att betala 
några ersättningar direkt till anställda eller ytterligare belopp om för-
säkringsgivaren inte betalar alla framtida ersättningar till anställda, 
redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas 
eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 
beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket utgörs av tillgångens 
anskaffningsvärde. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Byggnader och mark 
   Vattenkraftsbyggnader 15-90 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
   Vattenkraftverk, maskiner 15-30 år
Inventarier, verktyg och installationer 
   Kontorsutrustning    5 år

KONCERNBIDRAG

Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.  

Balansräkning
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs 
löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt 
hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats och 
i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med 
förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, 
hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med 
fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. 
Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller 
tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med 
fordringsrätterna.

Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde som beräk-
nas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivningar 
av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/ 
Försäljningskostnader. 

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, 
leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nomi-
nellt belopp.

Derivatinstrument
Företaget använder olika typer av derivatinstrument (terminer och 
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Bolaget innehar tillgodohavande på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 34 458 tkr (14 928).



 

 

 

 

 

optioner) för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valu-
tarisker och råvaruprisrisker. 

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Innehav av elcertifikat värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Först in- först ut-princi-
pen  tillämpas (FIFU).

Inköpta elcertifikat finns registrerade hos Energimyndigheten. 

ENERGIDERIVAT 
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, redovisas i sam-
band med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart 
inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat 
utgör således finansiella instrument.

INKOMSTSKATTER

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuella 
skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till 
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. 
skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder 
och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. 
Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran 
redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en 
post som redovisas i Eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt 
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skatte-
pliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

SKULDER

Skulder för elcertifikat 
Skulder för elcertifikat uppkommer i takt med försäljning. Här tas 
även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjlig-
heten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat redovisas som övrig kortfristig skuld.

Övrigt
LIKVIDA MEDEL 

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker.

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning 
och styrelse gör antaganden om framtiden, och andra viktiga källor 
till osäkerhet i uppskattningar, på balansdagen som innebär en bety-
dande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för till-
gångar 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 erfarenhet 
och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rim-
liga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 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 bedömningar. 
Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det 
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår 
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER

Företaget 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 skat-
tekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balans-
räkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande 
skattemässiga värden.

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

NOT 3   NETTOOMSÄTTNING

 2017 2016

Elförsäljning 61 102 63 778
Nettoomsättning 61 102 63 778

NOT 4   ERSÄTTNING TILL REVISORER 

 2017 2016

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 77 87
Andra uppdrag 7 24
Summa 84 111

Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget 23 21
Summa 23 21  
Totala ersättningar till revisorer 107 132

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokfö-
ringen samt styrelsens och verkställande  direktörens förvaltning, övri-
ga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra 

 

 

 

 

 

 

 

samt rådgivning  eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgif-
ter. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 5  LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 

Löner	och	andra	ersättningar 2017 2016

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 196 191
Övriga anställda 648 701
Summa löner och andra ersättningar 844 892
Sociala kostnader
Pensionskostnader -14 -2
  Varav för styrelse och verkställande direktör 0 0
Övriga sociala kostnader 242 270
Summa	sociala	kostnader	 228	 267

I resultaträkningens personalkostnad avräknas fördelad kostnad, 
avseende arbetstid, till moderbolaget.

Medelantalet anställda 2017 2016

Kvinnor – –
Män 1 1

Könsfördelning	i	styrelse	
och	företagsledning	(antal) 2017 2016

Styrelse
Kvinnor 1 1
Män 4 4
Totalt 5 5

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor – –
Män 1 1
Totalt	 1	 1

NOT 6  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

 2017 2016

Ränteintäkter från övriga företag 312 302
Summa	 312	 302

NOT 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

 2017 2016

Räntekostnader till koncernföretag -381 -200
Räntekostnader till övriga företag -1 -3
Summa -382 -203

NOT 8  BOKSLUTSDISPOSITIONER

 2017 2016

Överavskrivningar -3 230 –
Återföring periodiseringsfond 1 045 450
Lämnade koncernbidrag -1 749 -700
Summa -3 934 -250

NOT 9  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 2017 2016

Aktuell skatt -117 192
Förändring av uppskjuten 
skattefordran avseende elcertifikat -535 -67
Summa -652 124

Redovisat resultat före skatt 2 308 71

Skatt enligt gällande skattesats (22%) -508 -16
Skatteeffekt av uppkommet 
underskottsavdrag 511 19
Förändring av uppskjuten 
skattefordran avseende elcertifikat -535 -67
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
  Övriga ej avdragsgilla kostnader -1 -1
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -2 -3
Korrigering från föregående år -117 192
Redovisad skattekostnad -652 124

NOT 10  BYGGNADER OCH MARK

 2017 2016

Inköp 46 567 –
Utgående ack. anskaffningsvärden 46 567 0
 
Årets avskrivningar -166 –
Utgående ackumulerade avskrivningar -166 0

Redovisat värde 46 401 0

NOT 11   MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

 2017 2016

Inköp 16 941 –
Utgående ack. anskaffningsvärden 16 941 0

Årets avskrivningar -158 –
Utgående ack. avskrivningar -158 0

Redovisat värde 16 783 0

NOT 12  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

 2017 2016

Ingående ack. anskaffningsvärden 22 22
Utgående ack. anskaffningsvärden 22 22

Ingående ack. avskrivningar -22 -22
Utgående ack. avskrivningar -22 -22

Redovisat värde 0 0

NOT 14   FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 2017 2016

Upplupna intäkter 6 298 6 537
Redovisat värde 6 298 6 537

AEAB	2 0 1 7 AEAB	2 0 1 7
Org nr: 556499-0413 Org nr: 556499-0413

44 45



NOT 13  UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
 
 2017 2016

 TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN
 SKILLNAD SKULD FORDRAN SKILLNAD SKULD FORDRAN

Finansiella 
anläggningstillgångar 161 – 161 696 – 696
Redovisat värde   161   696
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NOT 15  AKTIEKAPITAL 
 

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 
 
Tecknade och betalda aktier: 2017 2016

Vid årets början 13 333 13 333
Summa aktier vid årets slut 13 333 13 333

NOT 16  OBESKATTADE RESERVER
 2017 2016

Periodiseringsfonder 1 551 2 596
Övriga obeskattade reserver 3 230 –
Redovisat värde 4 781 2 596

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

NOT 17  LÅNGFRISTIGA SKULDER

Förfallotidpunkt från balansdagen: 2017 2016

Mellan 1 och 5 år 60 000 –
Senare än 5 år – –
Redovisat värde 60 000 0

Revers mellan Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB

NOT 18   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2017 2016

Upplupna personalkostnader 110 91
Upplupna energikostnader 7 735 10 305
Redovisat	värde	 7	845	 10	396

NOT 19   ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET

 2017 2016

Lagervärdesförändring elcertifikat -1 423 1 423
Skuldförändring elcertifikat 1 423 -1 423
Summa	 0	 0

NOT 20   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

NOT 21  DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet . Eget kapital plus 78,0% av obeskattade reserverna i procent 
av  balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital.  Resultat efter finansiella poster i procent 
av eget kapital plus 78,0% av obeskattade reserver.
Avkastning på totalt kapital.  Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
i procent av totalt kapital.

NOT 22  RESULTATDISPOSITION
 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 
21 016 686 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras enligt nedan:
 
Balanseras i ny räkning  21 016 686 
Summa	 	 21	016	686	
 
   

  

 

 

 

 

 

 



   EL    FJÄRRVÄRME    FIBER    

Med vattnets kraft mot en cirkulär framtid
ÅRSREDOVISNING 2017

Södra Strömgatan 6, Alingsås    
Tel 0322-617 600, info@alingsasenergi.se     
www.alingsasenergi.se

EL
Från sol, vind och vatten

FJÄRRVÄR ME
Miljövänlig värme som kommer från biobränsle

FIBER
Öppet fibernät med möjlighet att välja tjänsteleverantör på alingsas.zmarket.se


