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Temat för Alingsås Energis årsredovisning för 2015 är att spegla vårt arbete och

Det handlar om alltifrån utbyggnaden av stadsnätet och våra olika ISO-certifieringar

något sätt. Allt i syfte att tillsammans verka för ett framtida hållbart samhälle.
Vi hoppas att du finner mycket nöje i läsningen.
Inga-Lena Ström Löfqvist, Marknadschef Alingsås Energi
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Utmaningarnas år
Negativ ränta, ingen inflation, världsmark-

förnyelsebar energi för att motverka kli-

om distribution

nadspriserna på olja och annan energi är

matförändringarna, men konsekvensen blir

av energi och

historiskt låga. Klimatförändringar hotar

ett lågt elpris på marknaden och mycket

partnerskap med

våra livsmiljöer. Politisk osäkerhet, politiska

låg lönsamhet för elproduktion över huvud

kunderna. I en sådan

ytterligheter och populism på frammarsch.

taget. I Sverige ser vi konsekvenserna av

position har vi det lätt-

Krig nära och inom Europas gränser med

detta med beslut om nedstängning av

are i dagens omvärld att

flyktingströmmar vi inte sett tidigare som

kärnkraft och larm om dålig lönsamhet i

bidra till att kunderna får låga

påverkar politiken och oss själva i var-

vatten- och vindkraft. Stora nedskrivningar

priser, god kvalitet, enbart för-

dagen såväl nationellt som lokalt. Vårt

i produktionsföretagens balansräkningar

nyelsebar energi och att Alingsås

samhälle har under 2015 utmanats på

har gjorts under 2015, i såväl statliga som

utvecklas till ett hållbart samhälle. När

många sätt, förändringarna är snabba och

privata och kommunägda bolag. Den par-

vi summerar vårt 25:e verksamhetsår 2015,

genomgripande och kommer att utmana

lamentariskt tillsatta energikommissionen,

ser vi att vi genererat ett mycket gott

vår nuvarande livsstil för lång tid framöver.

som tillsattes efter valet 2014, har fått

ekonomiskt resultat, vi har en mycket hög

Man talar om ”disruptive change”, d v s

en stor utmaning som inte bara handlar

kundnöjdhet, en god leveranssäkerhet

omstörtande och oåterkalleliga förändring-

om klimat utan också i högsta grad om

och vi har levererat förnyelsebar energi

ar, inte minst drivet av möjligheter med den

försörjningstrygghet och landets framti-

till 100%.

snabba digitala utvecklingen.

da konkurrenskraft. Men omställningen är

Vilka är då våra utmaningar? De är lite

Vad händer då med våra energisystem

oundviklig, teknisk utveckling har alltid

mer av det positiva slaget med en expan-

till all personal för fantastiska insatser

vidare om boendekonceptet Bright Living,

mer att

i denna omvärldsbild? Här pågår lite i

drivit förändringar. Den saknade länken

derande marknad framförallt med nya kun-

under året. De stora interna utmaningarna

mikroproducenten Fredrik Bergman och en

trivas. Det

skymundan en gigantisk förändring, ett

idag är lagring av energi, när denna kom-

der i el- och stadsnätet. Efterfrågan på

till trots så noterade vi ett ”all-time-high” i

av Sveriges modernaste bilanläggningar

gäller allt ifrån att

paradigmskifte. Enkelt uttryckt kan man

mer går förändringen ännu snabbare. Då

bredband med hög kapacitet har explode-

vår årliga medarbetarenkät i december,

Börjessons Bil, som har såväl el som värme

digitaliseringsrevolutionen kräver bred-

säga att utbudet av energi är större än

menar jag inte bara ett batteri i garaget

rat och utmaningen är att hinna med. Under

96% av våra medarbetare uttalar att de är

från Alingsås Energi och dessutom ett av

band, till att boende och näringsliv kräver

efterfrågan. Det gäller globalt med nya

som laddas av solcellerna på taket under

2015 har vi ökat vår kundbas i det öppna

stolta över att arbeta på Alingsås Energi!

marknadens bredaste utbud av elfordon.

effektiva energi- och transportsystem och

skifferolje- och skiffergasfynd som påver-

dagen och laddar elbilen under natten,

stadsnätet med 40%! Samtidigt har vi haft

Det värmer hjärtat på företagsledningen.

kar priserna på fossil energi som olja, kol

detta är ju en revolution i sig, men vi måste

interna utmaningar med byte av kund-

och gas. Det gäller också i Europas elsystem där politiken, för att med nödvändighet

också kunna spara vind och sol till kalla
vinterdagar. Här krävs ett helt nytt system-

Pa alla tankbara
satt ar vi delaktiga
i att bygga framtidens
hallbara samhalle

Vi har länge arbetat med ekonomisk och

att gatubelysningen främjar människors

Vi är medvetna om att ett hållbart sam-

ekologisk hållbarhet. Idag har vi insikten att

rörlighet, trivsel och säkerhet, även när

system, miljöcertifiering enligt ISO14001,

hälle endast kan byggas med en hel-

även social hållbarhet kräver infrastruktur,

det är mörkt ute. På alla tänkbara sätt är

organisationsutveckling och ett pågående

hetssyn på de tre perspektiven social,

och denna infrastruktur tar tid att bygga

vi delaktiga i att bygga framtidens hållbara

men kommer samtidigt att leva länge. De

samhälle. Det är för mig den speciella

möta klimathotet, har infört subventioner på

tänk, över alla nuvarande gränser mellan

generationsskifte samt en ökad rörlighet

ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och

förnyelsebar energi. Tillsammans med en

olika bränsleslag, energibärare, lagring

på arbetsmarknaden, vilket har lett till en

att vi bäst åstadkommer detta i samarbete

boendemiljöer vi bygger idag kommer att

kryddan i arbetet med att leda Alingsås

snabb teknikutveckling har subventionerna

och användning.

personalomsättning på 20%. Vid årsskiftet

med våra kunder. Därför är det extra roligt

finnas kvar om 50-100 år, vilket innebär att

Energi in i framtiden.

medfört en stor utbyggnad av vind- och

Alingsås Energi äger inte elproduktion

till 2016 var vi i stort ikapp med rekryte-

att i denna årsredovisning kunna presen-

vi redan idag måste tänka i detta långsikti-

solenergi, i ett system där det redan rådde

i den omfattningen att vi påverkas av

ringarna och har nu en resurs- och kom-

tera vårt samarbete med några kunder

ga perspektiv. Det vi bygger idag är några

balans mellan utbud och efterfrågan. Det

dagens låga lönsamhet för produktionen.

petensstark organisation redo att ta sig an

som tänker helhet och hållbarhet och där

av förutsättningarna för framtidens sociala

kan inte nog understrykas att vi behöver

Vår position på marknaden handlar mer

vidare utmaningar. Jag riktar ett stort tack

vi får bidra till att de når sina mål. Läs

hållbarhet i Alingsås, hur människor kom-
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For en smidigare vardag

Nytt kundsystem
för ökad kundnytta
Under 2015 har Alingsås Energi bytt affärs- och kundsystem för att möta framtidens
ökade krav på funktionalitet, effektivitet och kundnytta. En uppgift som satte delar av
organisationen på hårda prov och som blev en utmaning som hette duga…

Under den rubriken

D

For en gronare vardag
”Samverkan
på naturens
villkor”

et nya affärs- och kundsys-

att underlätta vårt arbete och skapa

testkonvertera. Ett oerhört viktigt grund-

temet går under beteckningen

nya möjligheter för både oss och våra

arbete, berättar Inga-Lena.

BFUS (Business For Utilities

kunder.

Under 2015 har det lagts otaliga

Suite) och är ett kraftfullt verk-

I systemet integreras kundregister,

timmar på att dels fylla systemet med

tyg för att förenkla arbetet med fakture-

anläggningsfakta, leverantörsbyten, mät-

relevanta fakta, dels lära sig det från

ring, kundinformation, avtal, produkter,

värdeshantering, fakturering, reskontra,

grunden och hitta alla de nya funktioner

mätvärden med mera. BFUS ersätter

kampanjer, ”Mina sidor” m m. Arbetet

som systemet erbjuder.

det tidigare systemet som gick under

med konverteringen inleddes redan

– Uppskattningsvis har vi lagt uppe-

namnet Lettera och leverantören är den-

under senare delen av 2014 då Eva-Lis

mot ca 4500 mantimmar och 23 utbild-

samma som tidigare – nämligen CGI.

Svensson, tidigare Kundserviceassis-

ningsdagar innan det var dags för skarp

– Vi hade egentligen inget val. Det

tent, fick rollen som projektsamordnare

konvertering i oktober 2015. En över-

gamla systemet var omodernt och fasa-

med uppgift att hålla ihop arbetet till-

växling som föll väl ut, och nu jobbar vi

boendekoncept som för tillfället

des ut och en uppgradering var ett

sammans med en arbetsgrupp med

för fullt i det nya systemet, säger Inga-

är under uppförande i Stadsskogen.

måste, säger Marknadschef Inga-Lena

representanter från avdelningarna Mark-

Lena som avslutningsvis vill tacka alla

Ström Löfqvist.

nad, Ekonomi och IT.

inblandade medarbetare för ett mycket

saluförs ett helt nytt

Bakom konceptet står Göteborgs-företaget Bright Living AB och tanken
är att skapa ett miljövänligt, energieffektivt och ekologiskt hållbart boende som

– Nu har vi ett modernt system

– Initialt handlade det mycket om att

med flera nya funktioner som kommer

förbereda och mata in data samt att

gott arbete.

bygger på samverkan med naturen och samverkan mellan individerna som ska bo där.

D

e fem parhusen, med två

av med i hushållsel under ett år. Genom

området ett miljörum för källsortering. Och

lägenheter i varje hus, har i

ett nära samarbete med Alingsås Energi

som om det inte vore nog med detta

form av en hästsko placerats

tar de hand om ett eventuellt elöverskott

så äger/leasar bostadsrättsföreningen en

insprängda i den befintliga mil-

och levererar el vid underskott. Alingsås

elbil som medlemmarna kan låna.

jön för att bevara mycket av naturens

Energi bistår även med framdragning av

ursprungliga utseende och form.

fjärrvärme och fiber till området.

Byggstart för projektet var i maj 2015
och inflyttning är planerad till drygt ett år

– Vi ser bergknallar, träd och kullar

Såsom andra goda mervärden i Brf

senare – men redan åtta månader innan

som fantastiska tillgångar för att skapa

Kristallen kan nämnas speciella vindfång

färdigställandet var alla hus slutsålda.

en spännande miljö och förstärka känslan

som fungerar som en sluss för att förhin-

Detta trots att de här husen av förklar-

av att bo i och med naturen, säger Peter

dra den uppvärmda inomhusluften att

liga anledningar är något dyrare än ett

och Lina Dahlkvist som tillsammans står

försvinna ut när man öppnar dörren. Den

traditionellt hus. Enligt Peter Dahlqvist på

bakom projektet.

elegant liggande panelen är miljömässigt

Bright Living är det en spännande mix

Husen är klassade som passivhus och

värmebehandlad för att stå emot röta och

av människor mellan 25 och 65 år, varav

hela projektet är Svanenmärkt, vilket ger

alla altaner är försedda med så kallad

ungefär hälften nyinflyttade till Alingsås,

det hela en extra dimension då det borgar

Organowood som är ett miljövänligt fos-

som kommer att befolka området.

för hållbara materialval och en hållbar

silerat virke. Taken på alla gemensamma

– Vi tror att många lockas av tanken att

produktion. Solceller på taken beräknas

lokaliteter har försetts med växten sedum,

bidra till ett hållbart boende och här får

generera en effekt på ca 5 kW/bostad,

och inne i området ska det finnas ett rejält

man så att säga allt paketerat och klart,

och förväntas producera en energi-

tilltaget växthus med en egen odlingsyta

säger Peter som faktiskt själv tecknat sig

volym som är mer än de flesta hem gör

för respektive hushåll. Givetvis inrymmer

och sin familj för ett boende i Kristallen.

6
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For en effektivare vardag

Fortsatt fiberfeber
Riksdag och regering har fastslagit att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. Målet
är att 90 procent av alla hushåll och företag senast 2020 ska ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s. Det präglar hela branschen och det råder även fiberfeber lokalt i
Alingsås där efterfrågan är större än någonsin.
I februari 2015 invigdes en av
Sveriges modernaste bilanläggningar –
Börjessons Bil på Kristineholm i Alingsås,
där man investerat i runda tal 100 MSEK
och det på året 60 år efter att företaget
grundades av Folke Börjesson, farfar
till dagens VD Mattias Börjesson.

For en sakrare vardag
Sveriges modernaste bilanläggning

U

nder nästan två års tid pågick

– Fördelarna med fjärrvärmen är de täm-

– 2015 var ett mycket bra år för oss och

byggnationen för att anpassa

ligen låga investeringskostnaderna och att

totalt slog bilförsäljningen i Sverige ”all

den gamla Turnilsfastigheten om

det innebär en bekymmersfri drift. Vad

time high” med 344 000 nyregistrerade

totalt 14 500 kvm till en topp-

gäller eldelen så har vi faktiskt en egen

personbilar.

modern bilanläggning som idag inrymmer

högspänningsanläggning på plats, vilket

Vad tror då en ”bilnörd” som Mattias om

varumärkena Audi, Volkswagen, Skoda,

garanterar oss en hög driftsäkerhet, säger

framtiden för elblilen?

Seat och Volkswagen Transport – allt under

en nöjd Mattias Börjesson.
Och det märks att Mattias är stolt när han

dröja innan vi kan se en stor folklig sprid-

också koncernens dotterbolag Börjessons

visar oss runt i de nya och ljusa lokalerna.

ning. Vi måste först lösa de infrastruktu-

ATV som erbjuder fyrhjuliga motorcyklar,

Här trängs den ena värstingbilen med den

rella utmaningarna i form av exempelvis

båtar och vattenskotrar.

andra och det måste vara rena eldoradot för

laddstolpar. Dessutom måste räckvidden

– Äntligen, säger Mattias Börjesson som

den riktigt bilintresserade. Numera återfinns

bli bättre och priset mer anpassat till var

glatt kan konstatera att man efter 50 år

som nämnts Börjessons Bil på Kristineholm

mans plånbok. Däremot kan jag konstatera

på ett och samma ställe på Häradsvägen

i ett av Alingsås kanske mest spännande

en snabb tillväxt vad gäller laddhybriden,

fått ändamålsenliga lokaler för att kunna

och expansiva områden längs med E20

som drivs med en kombination av ett elbat-

utveckla verksamheten. En verksamhet

där arbeten med att höja statusen till motor-

teri och en bränsleeffektiv bensinmotor.

som idag omsätter 430 MSEK på årsbasis

vägsstandard för tillfället pågår för fullt. Vi

Elen använder man sig av i stadstrafik och

och som sysselsätter ca 70 anställda.

vet också att det finns långtgående planer

vid de lite längre sträckorna kopplas ben-

Även Alingsås Energi har funnits med

på att utveckla området ut mot Bälinge

sinmotorn in.

på ett hörn vid färdigställandet av den nya

och Tokebacka inom några års sikt. Något

anläggningen då man svarat för framdrag-

som Mattias hoppas och tror ska gynna

ning av fjärrvärme och el.

Börjessons Bil ytterligare.
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användning föregående år var i de centrala

den infrastruktur som finns i kommuner-

frågan stora utmaningar för

delarna av kommunen, i Västra Bodarne

nas regioner. Netwest samägs av Västra

oss, men jag har full tilltro till

och i Ingared. På sistnämnda plats upp-

Götalandsregionen (VGR) och 27 kommu-

att vi kommer att lösa uppgif-

fördes dessutom en ny nod för att fördela

ner i länet. Genom vår ägarandel i bolaget

kapaciteten över området.

ser vi att vi tillsammans kan bli starkare och

ten, säger Affärsområdescheferna Jörgen
Damborg och Rickard Bern.
– Våra begränsningar ligger mer på att få

Inför 2016 är utbyggnaden i Nolby,
Klinten och de centrala delarna av staden

därmed nå fler nationella affärer i det lokala
stadsnätet, berättar Jörgen.

fram resurser för att svara upp mot markna-

prioriterade.

dens stora behov. Det råder onekligen fort-

Vilka andra utmaningar kan man prata

utmaningar som man kan koppla till den

satt fiberfeber i kommunen, säger Rickard.

om när det kommer till utbyggnaden av

tekniska utvecklingen. Här handlar det om

stadsnätet?

hur vi kan dra nytta av stadsnätet när

Under 2015 har utbyggnaden av stads-

– Sedan finns det många spännande

nätet fortsatt i oförminskad takt och utfal-

– Vi funderar hela tiden på hur vi kan för-

det gäller kommunala servicetjänster, larm

let slog det uppsatta målet med över 40

fina anläggningstekniken samt samordna

och fastighetsövervakning samt mätning-

procent.

fibernedläggningen med andra lednings-

ar i olika former. Utvecklingen av tjänster

– Enligt Post- och Telestyrelsens rapport

dragningar. En annan fråga är hur vi ska

går i en rasande fart. För Alingsås Energi

låg vi i Alingsås på en 46-procentig upp-

möta konkurrensen utifrån för att förstärka

innebär det också i fortsättningen en stor

fyllelsenivå efter 2014. Och med tanke på

vår ställning på marknaden. Numera äger

möjlighet att verka för en mer långsiktig

våra fina siffror under 2015 så förstår man

vi också en liten minoritetsdel i Netwest

och hållbar utveckling

att vi ligger bra till inför de nya mätningarna,

AB som är ett regionalt marknadsbolag

för Alingsås och dess

säger Jörgen.

som har till syfte att underlätta för mark-

invånare, avslutar

nadens aktörer att köpa förbindelser i

Rickard.

De områden där skopan kom flitigast till

– Den tror jag absolut på. Men det lär

ett och samma tak. I anläggningen återfinns

8

G

ivetvis innebär den stora efter-

Peter Janflod.
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For en hallbar vardag

Miljöcertifierad enligt ISO 14001
I december 2015 erhöll Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB certifikatet som fastslår
att företagen har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller
produktion av energi, försäljning och distribution av energi och kommunikationstjänster samt
försäljning av närliggande tjänster.

H
For en
soligare vardag

Solceller
på taket värmer
både här och där

Fredrik

handlar om miljöledning. Denna standard

upp för miljöarbetet. Dessa mål ska vara

Wizemann kan glatt konstatera

skapar i sin tur ett miljöledningssystem som

mätbara och följs upp av en internrevision

att över ett års intensivt arbete

enkelt kan integreras i den befintliga verk-

som även har till uppgift att kontrollera

burit frukt och att det nu gäller

samheten. Miljöledningssystemet utgör

att regelverket uppfylls. Den externa revi-

att inte vila på hanen då certifieringen

därefter ett verktyg som ska underlätta

sionen ombesörjs årligen av SP Sveriges

förpliktigar till ett kontinuerligt utvecklings-

arbetet, och standarden ger en arbetsmo-

Tekniska Forskningsinstitut och vart tredje

och förbättringsarbete på miljösidan.

ållbarhetscontrollern

dell för ständiga förbättringar. När lednings-

år sker en fördjupad omcertifiering för att

– Låt oss först pusta ut och sända en

systemet väl har införts kan arbetsmodellen

säkerställa att miljöarbetet bedrivs enligt

tacksamhetens tanke till alla på företaget

användas för en egen bedömning av över-

uppsatta standarder.

som verkligen bidragit i denna process –

ensstämmelsen med standarden eller som

bra jobbat! Så säger Fredrik Wizemann

underlag för en extern certifiering.

som fungerat som projektledare i certifieringsarbetet.

– Mycket av arbetet har bestått av att
anpassa regler och rutiner för vår verksam-

Arbetet med certifieringen inleddes

het och för att skapa delaktighet i orga-

redan 2014 då Fredrik ombesörjde allt

nisationen har vi under året haft kick off,

inför uppstarten.

workshop och utbildningar. Vi har också

– Vi startade inte helt från noll då vi
redan sedan tidigare var diplomerade
enligt svensk miljöbas – en lightversion av

infört ett intranät så att alla kan följa det
pågående arbetet, förklarar Fredrik.
För att kunna se utfallet sätts årliga mål

ISO 14001 kan man säga. Processen kring
ISO 14001 är dock betydligt mer övergri-

Fredrik Bergman har gjort det många kanske idag går och funderar på att

pande, berättar Fredrik.
Enkelt förklarat kan man säga att ISO

göra, men aldrig kommer till skott med – installerat solceller på taket för egen

14001 är namnet för den standarden som

mikroproduktion av el. Och det har han inte i första hand gjort för att kunna
”räkna hem” affären utan för att vara med och bidra till en hållbar omställning.

J

ag är något av en miljömupp och

– Många tror dessutom att det är både

– Anläggningen är på 7,28 kilowatt och

det sticker jag inte under stol med,

dyrt och krångligt med installationen, men

den genererar uppemot 7000 kilowattim-

det är det inte – det är busenkelt, berät-

mar per år. Och jag kan följa produktionen

– Mitt stora miljöengagemang

tar Fredrik som till vardags jobbar med

i realtid via en mapp i min mobil, vilket är

gör att jag pendlar mellan optimism ena

miljö- och hållbarhetsfrågor vid Alingsås

jättekul.

dagen och pessimism nästa dag med

kommun.

säger Fredrik och skrattar.

Genom ett samarbetsavtal med Alingsås

tanke på att vi står inför den största utma-

Installationen på familjens villa ombe-

Energi levererar Bergmans nu in allt elöver-

ning mänskligheten någonsin varit med om,

sörjdes av Elterm och skedde sommaren

skott i elnätet och när solen lyser med sin

och att det är bråttom.

2015. Då belades taket med 28 solpaneler

frånvaro ”köps” elen tillbaka.

Just därför kände familjen Bergman att

över en yta om 45 kvm och arbetet tog tre

– Man kan säga att elnätet fungerar

det var dags att dra sitt strå till stacken

dagar. Den totala kostnaden för panelerna,

som ett batteri i dessa sammanhang,

genom att installera solceller på taket till

installationen samt en växelriktare för att

förklarar Fredrik.

sin villa på Tegelbruket. En åtgärd som

omvandla likström till växelström uppgick

Är du nöjd?

den lokala byggnadsnämnden nu under-

till 116 000 kr inklusive rotavdrag. Alingsås

– Mer än nöjd. Det känns jättebra i både

lättat eftersom det inte längre krävs något

Energi var behjälpliga med att byta elmäta-

hjärta och mage. Jag uppmanar fler att

bygglov för svarta solpaneler på svart tak.

ren och sedan var det bara att köra igång.

haka på.
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Nyckeltal visar att företaget
kan möta utmaningar
Utöver ekonomiska parametrar arbetar Alingsås Energi med många andra nyckeltal som hjälper
företaget att möta och styra 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.
		2015

Leverans

2014

2013

2012

2011

Graddagar
%

90 %

79 %

96 %

98 %

86 %

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet)

GWh

210

208

222

228

216

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet)

GWh

112

108

122

124

114

Elförsäljning (totalt såld elenergi inom elhandel)

GWh

151

150

158

156

150

(anger uppvärmningsförhållandet gentemot ett normalkallt år)

Ledningsgrupp

Från vänster: Stefan Börjesjö, Birgitta Näslund, Mathias Larsson, Jörgen Damborg, Rickard Bern,
Inga-Lena Ström Löfqvist och Jan Olofzon.

						

Produktion						
Fjärrvärmeproduktion
(totalt producerad fjärrvärmeenergi i Alingsås)

GWh

133

128

144

145

134

GWh

1,4

1,3

0,9

-

-

Vindkraftproduktion
(totalt producerad elenergi från egen vindkraftproduktion)

					

Miljö					
Koldioxid per kWh el
(specifika utsläpp per energienhet)

g/kWh

0

0

0

0

0

g/kWh

0,37

0,12

1,54

6,21

15,53

kg

23069

20501

23578

28245

30749

kg

1083

596

879

1940

-

kg/fordon

2426

2613

2625

2654

2614

Koldioxid per kWh fjärrvärme
(specifikt utsläpp per energienhet)

Avgiftspliktig kväveoxid
(Utsläpp av kväveoxid från Sävelundsverket)

Stoftutsläpp Sävelund
(PM10-övervakad mängd från Sävelundsverket)

Koldioxid från egna transporter (kg/fordon)

					

Jämställdhet och arbetsmiljö					
Medelantalet anställda i koncernen		

54

53

49

46

47

Andel kvinnor

%

31,6 %

32,1 %

28,6 %

28,3 %

25,5 %

Sjuktal (andel sjuktal av arbetstid)

%

2,3 %

3,2 %

3,2 %

4,4 %

2,4 %

%

96 %

90 %

93 %

93 %

75 %

antal

21

14

14

7

13

antal

8

1

6

2

5

Nöjd Medarbetarindex
(andel positiva svar i medarbetarenkäten)

Antal arbetsmiljöhändelser
(olycksfall, färdolycksfall, tillbud, riskobservationer)

Olyckor och färdolycksfall
(händelser som resulterade i fysisk påverkan på medarbetare)

					

Kvalitet						
NKI (nöjd kundindex)
Avbrottstid (medelavbrottstid i min/år)
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Styrelseledamöter och
ersättare

Övre raden från vänster: Kerstin Larsson, Stefan Båge, Billy Westerholm, Fredrik Wizemann,
Bengt Sernestrand, Magnus Sandberg och Ulla Dalén.
Nedre raden: Björn Svennung, Jesper Lindahl, Mats Magnusson, Kerstin Rudfeldt Tjus,
Birgit Börjesson, Roger Andersson, Anne-Marlene Hjortskog och Gunnar Henriksson.

%

89 %

84 %

84 %

83 %

-

min/år

41,6

12,3

17,3

16,2

24,1

Bertil Jonsson och Blerim Elshani saknas på bilden.
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Förvaltningsberättelse
för Alingsås Energi Nät AB
Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB,
556402-5905, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01– 2015-12-31.

Information om verksamheten

Ägarförhållanden

Alingsås Energi Nät AB (AENAB), organisationsnummer

AENAB ägs av AB Alingsås Rådhus (ABAR), organisationsnum-

556402-5905 med säte i Alingsås, är moderföretag för kommu-

mer 556656-2244, sedan 2004-01-01. ABAR ägs av Alingsås

nens samlade energiverksamhet. AENAB erbjuder varor och

kommun, organisationsnummer 212000-1553, och i koncernen

tjänster inom elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsnät och tjänster

ingår även Fabs AB och AB Alingsåshem.

närliggande kärnverksamheten. I koncernen ingår det helägda
dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB), organisationsnum-

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

mer 556499-0413.

Globalt har 2015 varit det varmaste året hittills. I Alingsås har det

Enligt Alingsås kommuns företagspolicy ägs Alingsås Energi

varit 10% varmare än ett normalår och 1% kallare än föregående

Nät AB i syfte att utgöra ett aktivt instrument för att utveck-

år. Detta har stor inverkan på energileveranserna och tillsammans

la teknisk infrastruktur inom energi och datakommunikation.

med en allmän energieffektivisering i samhället har leveranserna

Alingsås Energi Nät AB skall utöva ägarstyrning av dotterbo-

varit lägre än normalt. Världsmarknadspriserna på energi är

laget Alingsås Energi AB inom ramen för kommunfullmäktiges

historiskt låga, framförallt drivet av ett ökat utbud, dels för fossil

direktiv. Enligt Alingsås kommuns företagspolicy ägs Alingsås

energi som olja och kol, men även ny förnyelsebar energi som har

Energi AB i syfte att inköpa och sälja elenergi.

subventionerats in i en marknad som inte har större efterfrågan.

Ägaren har i bolagsordning och ägardirektiv förklarat att

Alingsås fortsätter att växa och verksamheten har under året

koncernen Alingsås Energi ska som huvuduppgift driva och

kontrakterat och byggt ut till nya kunder. Framförallt har affärsom-

utveckla infrastruktur för elnät, fjärrvärme och elektronisk kom-

rådet Stadsnät haft en hög tillväxt, det är en mycket stor efterfrå-

munikation samt bedriva elhandel. Koncernen ska kunna sälja

gan på bredband med hög kapacitet på marknaden idag, men

närliggande produkter och tjänster, erbjuda kunderna en hel-

även elnät har haft en stor tillströmning av nya kunder.

hetslösning inom bolagets olika verksamhetsområden samt
verka för en god energihushållning hos hushåll och bolag.

Enligt ägardirektiven skall verksamheten sätta kunden i fokus

ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart

genom en hög servicenivå, hög leveranssäkerhet och skäliga

perspektiv. Bolagen ska ta en aktiv del i, och bidra till att skapa

priser. Bolagen skall tillsammans med kunder och kommunkon-

förutsättningar för, utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå

cernen i övrigt utveckla helhetslösningar som bidrar till kundernas

kommunens vision.

och ortens utveckling. Alingsås Energi skall vara ett föredöme i

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

Verksamheten skall bedrivas efter affärsmässiga principer i

att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och
ekonomi i verksamheten.

ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2015

15

Prioriterade mål och åtaganden

Omvärld och framtida utveckling

Enligt Alingsås kommuns styrmodell tar kommunfullmäktige fram

2015 har varit mycket av ett utmaningarnas år för samhället i

index (NKI). NKI-resultaten jämförs med liknade företag och med

prioriterade mål där verksamheterna skall göra åtaganden som

stort, med stora flyktingströmmar, terrorattentat och krig inom och

viktigaste faktorerna. Digitaliseringen ger kunderna stora möjlig-

Sverigemedel för energiföretag totalt. NKI ligger på 89% (84%)

bidrar till uppfyllandet av målen. Syftet är att Alingsås Energi skall

nära Europas gränser, det råder en mer osäker politisk situation

heter att vara aktiva och flexibla på marknaden, med en ökande

jämfört med Sverigemedel på 75% (71%). Jämfört med liknade

bidra till att uppfylla kommunens vision. Alingsås Energi har iden-

i världen än på länge. Parallellt med detta sker en snabb teknisk

konkurrens som följd.			

företag ligger Alingsås Energi bland de bästa. En organisations-

tifierat hållbar utveckling och infrastruktur som främsta områden

utveckling, framförallt mot bakgrund av en revolutionerande

Lokalt kan Alingsås Energis verksamhet bidra till omställningen

utveckling har genomförts internt som bland annat syftar till att

där verksamheten kan bidra till samhällets utveckling.

digitalisering. Inom energimarknaden pågår samtidigt en genom-

för Alingsås och dess invånare. Bolaget har stora möjligheter att

För att mäta servicenivå mot kund genomförs kundundersökningar fyra gånger om året och detta sammanställs i Nöjd-kund-

tjänster och information och sätter stort värde på sitt boende,
där tillgång till bra kommunikationer och infrastruktur är en av de

skapa en gemensam försäljningsorganisation för alla affärsom-

Under hållbar utveckling har bolaget tre delmål, att öka ande-

gripande förändring med en omställning från stora centrala,

bidra till en hållbar utveckling med omställning av energisystem,

råden, en väg in för kunden. Detta skall bland annat underlätta

len förnyelsebar energi, att bidra till en energieffektiv omställning

ofta fossilbaserade, produktionssystem till en marknad med en

transporter och kommunikationer.

uppfyllandet av ägardirektivens krav på att erbjuda kunderna

samt att utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet, energi-

decentraliserad, småskalig och ofta förnyelsebar produktion.

Verksamhetens utmaning är att bibehålla konkurrens- och

helhetslösningar.

effektivitet och Alingsås som ljusstad.

Detta är en nödvändig omställning för att klara klimat och miljö

utvecklingskraft under allmän energieffektivisering och minskan-

Leveranskvaliteten i Alingsås Energis elnät är mycket god.

Med 100% förnyelsebar energi har bolaget riktat insatserna

på vår planet, samtidigt som omställningen ställer krav vi inte tidi-

de leveranser. Låga energipriser kan göra det mindre intressant

Medelavbrottstid per kund var cirka 42 (12) minuter under 2015,

mot en bibehållen andel förnyelsebar energi även i framtiden, i

gare sett på stabilitet och försörjningstrygghet i energisystemen.

att investera i ny teknik. Betydelsen av en väl utbyggd och sam-

vilket är betydligt högre än föregående år men i nivå med medel-

form av planering för en ny biobränslepanna på Sävelundsverket.

Utvecklingen går idag fortare än vad vi kunnat föreställa oss. I

ordnad infrastruktur ökar, inte minst betydelsen av infrastruktur för

värdet för tätorter i Sverige. Tyvärr har två stora avbrott skett i det

Detta minskar risken för att använda en stor del fossilolja i produk-

Sverige har den pågående Energikommissionen en stor utmaning

elektronisk kommunikation med hög kapacitet, för att människor

regionala elnätet, utanför vårt ansvar, på så sätt att totala inmat-

tionen under kalla år. Investeringen förutsätter ett nytt miljötillstånd

i att hantera avvägningen mellan framtidens klimat, konkurrens-

ska välja att bo och arbeta i Alingsås.

ningen till Alingsås har fallit bort två gånger under sommaren

för Sävelundsverket, arbetet har startat och planeras bli klart

kraft och försörjningstrygghet i en värld då allt verkar förändras

2015. Dessa avbrott har i sig genererat 21 minuter, det vill säga

under 2016. Investeringen förbereds under 2016 och planeras

samtidigt.					

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

hälften av total avbrottstid samt orsakat följdfel med avbrott i vårt

genomföras under 2017. Vi har sammankopplat fjärrvärmenätet

Den nya tidens konsument är ständigt uppkopplad, välinforme-

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

stadsdatanät. Fjärrvärme har inte haft några avbrott hos kund

med Alingsås Tvätteris produktionsanläggning för att ersätta en

rad, bryr sig om miljö och hälsa, vill ha snabb tillgång till varor,

som orsakats av produktions- eller distributionssystemet.

del av tvätteriets uppvärmning med gasol med vår biobränsle-

Lokalt har bolaget haft möjligheten att fortsätta sänka priserna
på den till 100% förnyelsebara energin, inte bara mot bakgrund

baserade fjärrvärme samt för reservproduktion från tvätteriet vid
behov i fjärrvärmenätet.

av marknadspriserna utan också av de investeringar som gjorts

Exempel på bidrag till den energieffektiva omställningen är vår

i bland annat egen värmeproduktion. Elpriserna var vid årets slut

satsning på elbilar och kunders egenproduktion av el. Vi har gått

12% lägre än vid årets början. Fjärrvärmepriserna har sänkts

vidare med en detaljerad utredning för att förverkliga en framtida

för fjärde året i rad, under 2015 sänktes priserna med 3%.

laddinfrastruktur och elbilspooler. Vi har nu tre välfungerande elbi-

Prisförändringarna, tillsammans med de strategiska förändringar-

lar på Alingsås Energi. Vi stöttar och uppmuntrar våra kunder till

na under 2013 inom elhandel, fjärrvärme och stadsnät, har gene-

produktion av egen el med hjälp av solceller. En aktiv samverkan

Nettoomsättning

rellt stärkt bolagets konkurrenskraft på den lokala marknaden.

runt energiomställning och energieffektivitet sker i kommunkon-

Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster

Under 2015 har all el som Alingsås Energi levererat haft

cernen mellan Alingsåshem, Fabs, Passivhuscentrum, ABAR/

ursprungsgarantier från förnyelsebar produktion med sol-, vind-

KLK, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen

eller vattenkraft. Fjärrvärmeproduktionen har, bland annat tack

och Alingsås Energi.

Flerårsöversikt*
KONCERN

2015

2014

2013

2012

2011

219 237

225 839

253 013

256 765

245 907

39 740

44 543

43 364

25 740

24 553

34 792

38 466

38 499

21 936

21 066

Balansomslutning

582 476

604 241

597 157

486 217

455 420

Eget kapital

273 707

255 412

235 020

214 552

199 200

vare vädret, till 99,9% använt förnyelsebara bränslen vilket

Lights in Alingsås 2015, det 16:e året, har genomförts med

tangerar förra årets rekordnivå. Utsläppen av koldioxid per såld

en tydligare organisation och med ett ökat ansvar för Alingsås

Kassaflöde från den löpande verksamheten

84 607

65 997

34 439

17 046

62 432

kWh fjärrvärme har varit 0,4 g/kWh, att jämföra med det kalla

Energi i genomförandet av årets workshop. Återigen blev eventet

året 2010 då värdet uppgick till 55,8. För att hålla en hög nivå i

en succé med cirka 87 000 besökare. Alingsås Energi har också

Soliditet, %

47,0

42,3

39,4

44,1

43,7

framtiden, även under kallare år, planeras en ny biobränslepanna

fortsatt arbetet att tillsammans med bland andra samhällsbygg-

Vinstmarginal, %

18,3

20,0

17,5

10,4

10,5

på Sävelundsverket.

nadsförvaltningen färdigställa en ljusplan för Alingsås. Planens

Avkastning på eget kapital, %

12,7

15,1

16,4

10,2

10,6

6,9

7,5

7,4

5,5

5,7

54

53

49

44

46

För att mäta arbetsmiljön och trivsel på arbetsplatsen genom-

kärnbudskap är att ljusplaneringen i Alingsås skall utgå ifrån

Avkastning på totalt kapital, %

förs årligen en medarbetarenkät och resultatet sammanställs i

människors behov och präglas av ett estetiskt förhållningssätt, en

Medelantalet anställda

Nöjd-medarbetar-index (NMI). Bland medarbetarna säger 96%

vackert belyst stad ökar lusten och möjligheten att röra sig till fots,

(90%) att de är stolta över att jobba på Alingsås Energi. Trots

					

cykel och med kollektivtrafik. Om- och utbyggnad av gatubelys-

att vi redan tidigare låg på en hög nivå har en kraftig ökning

ningen har fortsatt.

MODERFÖRETAG

skett under 2015. Noterbart i sammanhanget är att perso-

Utveckling av infrastrukturen är det andra området där verk-

Nettoomsättning

nalomsättningen under det senaste året uppgått till nästan

samheten kraftfullt bidrar till kommunfullmäktiges prioriterade mål.

Rörelseresultat

20%, till övervägande delen beroende på generationsväxling.

Under året har fjärrvärme byggts ut bland annat i Stadsskogen,

Resultat efter finansiella poster

Organisationsutvecklingen som har genomförts under året har

på Fodret, på Kristineholm, på Tomtered och i centrala staden.

inneburit att flera har internrekryterats till nya roller.

Elnätet har bland annat byggts ut i Stadsskogen, på Kristineholm,

Det ekonomiska resultatet för 2015 översteg plan. Med låga
energipriser och låga leveranser innebär det att verksamhetens
kostnader har hållits mycket låga. Moderbolaget genererar en
räntabilitet på totalt kapital med 6,9% (7,8), årets målsättning var
6,1%. Soliditeten uppgår till 45,6% (41,7).

på Tomtered och i centrala staden och ombyggnad till ledningar i
mark har skett mellan Bälinge och Rödene.

Balansomslutning

2015

2014

2013

2012

2011

169 730

168 881

184 593

183 558

165 942

38 526

43 893

43 529

22 635

21 485

33 437

37 493

38 754

18 817

17 333

563 540

569 583

553 894

412 061

437 395

Eget kapital

52 602

51 545

52 567

52 426

51 853

Kassaflöde från den löpande verksamheten

84 515

61 099

41 961

16 974

62 901

Soliditet, %

45,6

41,7

38,6

46,7

40,9

stadsnätet har antalet anslutningar ökat med 40%. Utbyggnad

Vinstmarginal, %

22,8

26,2

23,7

12,8

13,3

Stadsnätets expansion har överträffat alla planer. I det öppna
under året har främst skett i Stadsskogen, Prästeryd och Ingared.

Avkastning på eget kapital, %

13,0

15,8

18,1

9,8

9,7

Med ovanstående rapporterar bolaget uppfyllandet av ägardi-

Samverkan med Bjärke Energi i norr innebär att Alingsås Energi

rektivens målsättningar om skäliga priser och hög leveranskvalitet

bidrar till att även orter utanför tätorten kan erbjudas bredband

Avkastning på totalt kapital, %

6,9

7,8

7,9

5,7

5,0

samt en helhetssyn på kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi.

med hög kapacitet.

Medelantalet anställda

52

51

47

42

44
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Personal
Medelantalet anställda i koncernen under 2015 var 54 personer

prisdifferenskontrakt som säkrar skillnaden mellan systempris och

(53), varav 39 män (38) och 15 kvinnor (15).

områdespriser.

Resultaträkning
Belopp i tkr

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, liksom föregående år,
utförts. Friskvårdsarbetet har fortsatt med möjlighet till en frisk-

(ii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden

vårdstimme per vecka samt ett friskvårdsbidrag om maximalt

Ränterisken uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning

2 500 kronor per år.

som görs med rörlig ränta utsätter bolaget för ränterisk avseende

NOT

kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter företaget

Miljö

för ränterisk avseende verkligt värde. Alingsås Energi Nät AB har

Inom koncernen finns 2 tillståndspliktiga och 2 anmälningspliktiga

som policy att ha närmare 70% av sin upplåning till fast ränta.

verksamheter enligt miljöbalken. Sävelund och Gjutaren är till-

MODER-

MODER-

KONCERN

KONCERN

FÖRETAG

FÖRETAG

219 237

225 839

169 730

168 881

7 126

5 261

7 126

5 261

2015

2014

2015

2014

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

3

(iii) Valutarisk

Anslutnings och servisavgifter

tiga. Dessa verksamheter utgörs framför allt av värmeproduktion.

Den finansiella elmarknaden i Norden prisätter el i euro. Den valu-

Aktiverat arbete för egen räkning

6 233

6 498

6 233

6 498

Därmed är en stor del av koncernens verksamhet beroende av

tarisk som uppkommer vid användandet av finansiella terminer

Övriga rörelseintäkter

3 093

2 192

3 093

2 192

den tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheten. Samtliga

har säkrats genom att i första hand handla i svenskt prisområde

verksamheter har giltiga tillstånd.

(i SEK).

235 689

239 791

186 181

182 832

-89 436

-98 298

-43 396

-44 319

-8 957

-7 792

-8 899

-7 733

4,5

-24 237

-20 283

-23 525

-19 977

6

-38 443

-34 974

-36 960

-33 010

ståndspliktiga, Noltorp och vår avfallshantering är anmälningsplik-

Den tillståndspliktiga verksamheten påverkar miljön i och med
att värmeproduktion förbränner biobränsle och olja, vilket medför

Rörelsens kostnader

B. KREDITRISK

utsläpp i framför allt luften. Huvudsakliga restprodukter ur proces-

Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och

Råvaror och andra direkta kostnader

sen är aska från biobränslen som återförs till skogen.

tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexpo-

Anläggningskostnader

Alingsås Energi har under 2015 certifierat sitt miljöarbete mot

neringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och

Övriga externa kostnader

ISO 14001. Arbetsmiljöarbetet är sedan 2009 certifierat mot AFS

avtalade transaktioner. Alingsås Energi följer upp och analyserar

2001:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö- och arbetsmiljöledning

kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning

Personalkostnader

med stöd av dessa system.

och leverans erbjuds.

immateriella anläggningstillgångar

Finansiell riskstyrning och osäkerhetsfaktorer

C. LIKVIDITETSRISK

Styrelserna upprättar skriftliga policies såväl för specifika områ-

Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras för att säkerstäl-

den såsom elprisrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk och använd-

la att det finns tillräckligt med kassamedel för att möta behovet

ning av derivatinstrument. Alingsås Energi har en finanspolicy

i den löpande verksamheten. På balansdagen hade Alingsås

som ska minimera de finansiella nettokostnaderna över tiden

Energikoncernen 5,0 Mkr i likvida medel varav 4,5 Mkr avser

samtidigt som riskerna i denna policy iakttas.

behållning på koncernkontot.

Med ränterisk menas risken att förändrade marknadsräntor
påverkar verksamhetens resultat och/eller kassaflöden på ett
negativt sätt. För att uppnå en effektiv och flexibel hantering
av ränterisken används finansiella derivatinstrument, så kallade
ränteswappar. På balansdagen hade Alingsås Energi inga räntederivat.
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Årets resultat
Summa

-33 901

-34 876

-33 901

-195 248

-147 656

-138 939

39 740

44 543

38 526

43 893

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

389

596

248

271

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-5 337

-6 672

-5 337

-6 671

-4 948

-6 076

-5 089

-6 400

34 792

38 466

33 437

37 493

-11 300

-11 250

-32 000

-37 750

23 492

27 216

1 437

-257

-5 197

-6 824

-380

-765

18 294

20 392

1 057

-1 022

10 177 941
1 057 146
11 235 087

olika finansiella risker: marknadsrisk (elprisrisk, valutarisk, och

Styrelsen förelår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning

ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Elhandelsbolagets över-

överförs

gripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten

Summa

11 235 087

på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkän-

Riskhanteringen sköts av ekonomiavdelningen i nära samarbete

nande, lämnats med 11 300 000 kr.

9

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

potentiella ogynnsamma effekter på företagets finansiella resultat.
med affärsområdet elhandel enligt policies som fastställts av sty-

Rörelseresultat

-34 876
-195 949

Resultat från finansiella poster

Förslag till resultatdisposition
Balanserad vinst

Av- och nedskrivningar av materiella och

ÅRETS RESULTAT

10

Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget

relsen.

bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå.

A. MARKNADSRISKER

Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej

(i) Elprisrisk

hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång

Alingsås Energi ABs försäljning av el till kunder sker såväl till

sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade

rörliga priser som fasta priser. Inköp av el sker till rörliga priser på

koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som

den fysiska elmarknaden. Sverige är indelat i fyra prisområden

anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

vilket kan innebära att priserna skiljer sig åt beroende på var elen

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas

köps in och säljs. Den exponering som detta medför hanteras

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande

med hjälp av finansiella elterminskontrakt som säkrar systempris

bokslutskommentarer.

(snittpris för Norden), härutöver används från tid till annan även

18
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Balansräkning – tillgångar

Balansräkning – eget kapital och skulder

Belopp i tkr

NOT

Belopp i tkr

KONCERN

2015-12-31

KONCERN

2014-12-31

MODER-

FÖRETAG

2015-12-31

MODER-

FÖRETAG

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark

NOT

2014-12-31

KONCERN

KONCERN

MODER-

FÖRETAG

MODER-

FÖRETAG

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

38 000

38 000

38 000

38 000

19

BUNDET EGET KAPITAL
11

50 112

50 278

50 112

50 278

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

426 610

415 237

426 610

415 237

Inventarier, verktyg och installationer

13

9 316

7 790

9 316

7 790

Pågående nyanläggningar

14

23 747

23 957

23 747

23 957

509 786

497 261

509 786

497 261

Aktiekapital (380 000 aktier)
Reservfond

Andelar i koncernföretag

15

Andra långfristiga värdepappersinnehav

16

158

Uppskjuten skattefordran

17

763
921
510 707

Summa anläggningstillgångar

8 740

8 740

16

158

16

720

–

–

736

8 898

8 756

497 997

518 684

506 017

Balanserat resultat

Övrigt tillskjutet kapital

3 367

3 367

Annat eget kapital inkl. årets resultat

232 340

214 045

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

273 707

255 412

273 707

255 412

Obeskattade reserver

Omsättningstillgångar

3 367
41 367

10 178

11 200

1 057

-1 022

11 235

10 179

52 602

51 545

261 937

238 237

705

789

FRITT EGET KAPITAL
Årets resultat

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

3 367
41 367

20

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Utsläppsrätter

1 368

3 218

1 368

–

Avsättningar

Elcertifikat

6 964

9 104

–

–

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

8 332

12 322

1 368

0

Uppskjuten skatteskuld

21

VARULAGER MM
Råvaror och förnödenheter

6 371

7 545

6 371

7 545

53

40

53

40

6 424

7 585

6 424

7 585

22 326

30 773

9 639

9 194

–

–

4 196

10 159

Fordringar hos Alingsås kommun

6 777

22 284

2 187

11 774

Fordringar hos kommunala bolag

4 183

4 829

4 152

4 792

Aktuell skattefordran

2 316

2 559

1 136

1 343

7

668

7

576

20 945

24 489

15 441

17 611

56 555

85 602

36 757

55 449

459

734

306

531

Pågående arbete för annans räkning

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Fordringar hos dotterföretag

Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

20
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Checkräkningskredit

23

Övriga skulder till kreditinstitut

Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Långfristiga skulder

18

71 769

106 244

44 856

63 565

582 476

604 241

563 540

569 583

705

789

58 596

53 435

300

–

59 301

54 224

1 005

789

0

0

0

0

115 000

195 000

115 000

195 000

115 000

195 000

115 000

195 000

0

0

0

0

Övriga skulder till kreditinstitut

80 000

25 000

80 000

25 000

Leverantörsskulder

18 143

13 120

12 476

12 251

–

–

10 949

36 794

Skulder hos Alingsås kommun

11 812

33 854

17 938

328

Skulder hos kommunala bolag

24

148

24

148

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

23

Skulder hos dotterföretag

Övriga skulder

7 985

12 196

3 776

4 150

16 504

15 286

7 833

5 341

134 469

99 604

132 996

84 012

582 476

604 241

563 540

569 583

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24
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Kassaflödesanalys

Noter

Belopp i tkr

Belopp i tkr om inte annat anges

NOT

KONCERN

2015

KONCERN
2014

MODER-

FÖRETAG
2015

MODER-

FÖRETAG

2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

39 740

44 543

38 526

43 893

34 876

33 522

34 876

33 522

2 805

931

-413

1 652

77 421

78 996

72 989

79 067

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Nettokassaflöde från
den löpande verksamheten

25

389

596

248

271

-5 337

-6 672

-5 337

-6 670

164

-1 290

128

72 637

71 630

68 028

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av övriga finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Lämnade koncernbidrag

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

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverk-

För att ge en rättvisande bild av moderföretagets redovisning,

samheten.

redovisas utsläppsrätter från och med 2015 i både moderföre-

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens

taget och i koncernen. Tidigare redovisades utsläppsrätterna

intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och

endast i koncernen. Eftersom den nya principen inte har någon

tjänster redovisas ingen intäkt.

moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

utsläppsrättigheterna per 2014-12-31 uppgick till 3 218 tkr.

3 301

-2 861

1 161

-842

28 804

195

18 484

-12 133

-20 135

-2 967

-6 016

2 444

84 607

65 997

81 657

61 099

Tillämpade redovisningsprinciper är, förutom redovisningen av

FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION AV ENERGI

utsläppsrättigheter, oförändrade från föregående år.			

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Koncernredovisning			

ANSLUTNINGSAVGIFTER

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncern-

Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el,

redovisning i vilken Alingsås Energi Nät AB

ingår är AB

värme eller bredband, intäktsredovisas i den omfattning som

Alingsås Rådhus (organisationsnummer 556656-2244) med säte

avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutnings-

i Alingsås. Moderföretag för hela koncernen är Alingsås kommun

avgiften är kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten

(organisationsnummer 212000-1553) med säte i Alingsås.

över den tid som avtalats med kunden.

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och samtliga
-48 440

-40 736

-48 440

-40 736

dotterföretag fram till och med 31 december 2015. Dotterföretag

ELCERTIFIKAT			

–

1 175

–

1 175

är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Energimyndigheten genom

-142

–

-142

–

än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande

egen produktion redovisas i den månad som produktion sker.

inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produk-

-48 582

-39 561

-48 582

-39 561

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en trans-

tionsmånaden och ingår i posten Nettoomsättning för moderföretaget.

aktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets
–

–

3 000

–

-11 300

-11 250

-11 300

-6 361

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdis-

Enligt gällande regelverk tas utsläppsrätter upp i koncernen och

positioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag

i moderföretaget. Detta är en förändring i förhållande till föregå-

för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obe-

ende år. Intäkter från utsläppsrätter redovisas i den takt med

skattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan

att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid

uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjuten skatt beak-

tilldelningstidpunkten.

-15 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-36 300

-26 250

-33 300

-21 361

tillgångar och övertar dess skulder.

-275

186

-225

177

734

548

531

354

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obe-

531

skattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredo-

459

734

306

UTSLÄPPSRÄTTER			

.

tas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde.

RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

visningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med
de 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.
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Intäktsredovisning			

av moderföretagets jämförelsesiffror. Värdet på de redovisade

-25 000

22

Resultaträkning

71 630

-15 000

Likvida medel vid årets slut

ningen.

koncernredovisning (K3).

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller

-25 000

Likvida medel vid årets början

retag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovis-

ningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

beräknas inflyta, d v s med hänsyn till rabatter och efter avdrag för

Upptagna lån

Årets kassaflöde

förluster som uppkommit genom transaktioner mellan koncernfö-

Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovis-

lig påverkan på balansomslutningen, sker ingen omräkning

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

-1 038

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

TRANSAKTIONER SOM ELIMINERAS VID KONSOLIDERING

effekt på jämförelseårets resultat, och inte har någon väsent-

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska
riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt

Belopp som redovisas för dotterföretaget har justerats där

väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är

så krävs för att säkerställa överensstämmelse med koncernens

operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid

redovisningsprinciper.

leasingavtalets ingående.
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I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal som opera-

med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

tionella leasingavtal. I koncernen finns inga väsentliga finansiella
leasingavtal, varför alla leasingavtal även i koncernen redovisas

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

som operationella leasingavtal.

Byggnader och mark

KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester,

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförli-

12-60 år

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt

ga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade

Byggnadsinventarier

5-15 år

hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats

försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för

Markanläggningar

5-20 år

och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt

uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkom-

med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för

ma en försäljning.

Maskiner och andra tekniska anläggningar

bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom

Eldistributionsanläggningar

10-30 år

leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt kon-

12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in

Fjärrvärmeanläggningar

20-25 år

sulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag

Fjärrvärmeverk

10-15 år

som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

ersättningen och kostnadsförs löpande.

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, d v s till det

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Byggnader

Ersättningar till anställda

Varulager

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

Inkomstskatter

Stadsnätsanläggningar

5-25 år

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

Belysningsanläggningar

15-30 år

Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter

Vindkraftanläggningar

15 år

Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de

Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna

avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en

Externa mätare

10 år

framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgång-

skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal

en kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet

rätt till kvittning.

separat juridisk enhet. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

Inventarier, verktyg och installationer
Maskiner och inventarier

Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersätt-

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

5-10 år

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter

Datorer

3 år

räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte, kostnadsförs

AKTUELL SKATT

Fordon

5-15 år

utgifterna under det räkenskapsår som de uppkommer.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.

TILLKOMMANDE UTGIFTER

Nedskrivningar

NEDSKRIVNINGAR AV

ningar efter avslutad anställning. Eftersom koncernen inte har

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

några förpliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller

Finansiella instrument

skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och

KUNDFORDRINGAR OCH LIKNANDE FORDRINGAR

skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas

Allmänna principer

Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar

inte.

ytterligare belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att

med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa

ersättningar till anställda redovisas planen som en avgiftsbe-

en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en

med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhanda-

UPPSKJUTEN SKATT

stämd plan.

sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.

håller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avse-

Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en ned-

avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna.

ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller

Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom
betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda

skrivning som kostnadsförs.

pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den
relevanta tjänsten utförs.

Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde som

NEDSKRIVNING AV

beräknas inflyta, d v s med avdrag för osäkra fordringar.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader,
d v s skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och
skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING			

Allmänna principer			

FINANSIELLA SKULDER

underskott. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskju-

En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om kon-

Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon

Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

ten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändring-

cernen är förpliktigat att avsluta en anställning före den normala

indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har

värde, d v s det förväntade kassaflödet diskonterat med den

en är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.

tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för

minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgång-

effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det inne-

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas

att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av

ens återvinningsvärde.

bär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas

enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före

till nominellt belopp.

balansdagen.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de

DERIVATINSTRUMENT

sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och

skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer,

framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje

uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med
tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter

Återföring av nedskrivning

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs
till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultat-

Koncernbidrag

poster.

Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Avskrivningar

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-

de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde.

räkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar

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

balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skat-

framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker.

temässiga resultat.

Immateriella omsättningstillgångar

Avsättningar

Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter värderas till det lägsta av

legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad hän-

Först in- först ut- principen tillämpas (FIFU).

delse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att

Inköpta elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter finns registrerade hos Energimyndigheten.

Energiderivat

sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-

Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, redovisas i

värde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt

komponenter när dessa har väsentligt olika nyttjandeperioder.

ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2015

optioner och swappar) för att säkra olika finansiella risker och då

som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande

24

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som

enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa
energiderivat utgör således inte finansiella instrument.

krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker
är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida
betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen.

Skulder

SKULDER FÖR ELCERTIFIKAT OCH UTSLÄPPSRÄTTER
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter uppkommer i takt med
försäljning (elcertifikat) och utsläpp (utsläppsrätter). Här tas även

ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2015

25

hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som en
övrig kortfristig skuld.

Not 5 Ersättning till revisorer 				
Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
			

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV

KONCERN

FÖR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen har betydande värden redovisade i balans-

Övrigt

Ansvarsförbindelser

2014

2015

2014

179

87

113

57

46

58

46

58

Ernst & Young

räkningen avseende materiella anläggningstillgångar.

Revisionsuppdraget

Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de

Biträde till lekmanna-

redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1

revisorerna

Som ansvarsförbindelse redovisas

Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden

•

en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars

för kassagenererande enheter har fastställts genom

förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera

bedömningar av nyttjandevärden eller verkligt värde minus

osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens

försäljningskostnader. För dessa bedömningar måste vissa

Av kommunen vald lekmannarevisor				

kontroll, inträffar eller uteblir.

uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och

Revisionsuppdraget

39

25

19

12

andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkast-

Summa

39

25

19

12

•

en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skatframtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna
skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras

och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

ningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under
framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och
kommande räkenskapsår.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

EFFEKTER AV ELNÄTSREGLERINGEN

203

från övriga företag

52

66

26

32

Övr. finansiella intäkter

334

425

20

35

Summa

389

596

248

271

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

		

MODERFÖRETAG

2015

2014

2015

2014

0

-6

0

-6

-4 682

-6 097

-4 682

-6 097

Räntekostnader till
Alingsås kommun
Räntekostnader till
övriga företag
Borgensavgift
-655

-569

-655

-569

-5 337

-6 672

-5 337

-6 671

Not 9 Bokslutsdispositioner

MODERFÖRETAG

KONCERN

MODERFÖRETAG

1 557

1 314

1 357

1 178

21 884

22 487

20 737

25 230

23 198

23 844

21 915

2 725

2 493

2 624

2 088

598

537

598

537

Övriga sociala kostnader

8 290

7 064

7 895

6 613

Aktuell skatt

Summa sociala kostn.

11 014

9 557

10 519

8 702

Justering skatt föreg. år		 -750		-750

2015

2014

2015

2014

Överavskrivningar

Summa löner och

MODERFÖRETAG

2014

2015

2014

Elhandel

54 973

61 529

–

–

Elnät

59 663

60 073

59 663

60 073

Fjärrvärme

83 180

83 635

83 180

83 635

Stadsnät

9 197

9 078

9 200

9 078

Vindkraft

-86

28

-86

250

12 310

11 496

17 773

15 845

219 237

225 839

Tjänster
Nettoomsättning

Sociala kostnader
Pensionskostnader

KONCERN
2015

andra ersättningar

169 730 168 881

Not 4 Operationell leasing					
Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 428 tkr (369),
varav i moderföretaget 428 tkr (369).

Varav för styrelse och VD

MODERFÖRETAG

2015

2014

2015

2014

Kvinnor

15

15

15

15

Män

39

38

37

36

Totalt

54

53

52

51

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)		

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
KONCERN

KONCERN

KONCERN

MODERFÖRETAG

2015

2014

2015

2014

Styrelse

2015

MODERFÖRETAG

2014

2015

Kvinnor			

2014

2

1

Erhållna koncernbidrag

2015

2014

-23 700 -31 389

–

–

Lämnade koncernbidrag

-11 300

-11 250

-11 300 -11 250

Summa

-11 300

-11 250

-32 000 -37 750

3 000

4 889

Not 10 Skatt på årets resultat
KONCERN

MODERFÖRETAG

2015

2014

2015

2014

-79

-15

-79

-15

avseende temp. skillnader

-5 118

-6 059

-300

–

Summa redovisad skatt

-5 197

-6 824

-379

-765

Genomsnittlig effektiv
skattesats

22,1%

25,1%

Red. resultat före skatt

23 492

27 216

1 437

-257

Skatt enl. gällande
skattesats (22 %)

26,4% 297,9%

-5 168

-5 988

-316

57

Skatteeffekt av upplös.
av obeskatt. reserver

4 861

6 707

–

–

Skatteeffekt av ej
avdragsgilla kostnader

-29

-734

-63

-72

Skatteeffekt av ej
skattepliktiga intäkter

257

-720

300

–

Förändring av uppskj. skattefodran avseende elcertifikat

Inom 1 år

234

256

234

256

Män			5

6

sen för vad som är tillåtet enligt meddelad intäktsram enligt

1-5 år

197

437

197

428

Totalt		
7

7

Förändring av uppskj. skatteskuld avseende utsläppsrätter

ellagen. Det föreligger dock osäkerhet kring detta varför

Senare än 5 år

–

–

–

–

det kan uppkomma en återbetalningsskyldighet/reducera-

Summa

431

694

431

685

Övriga ledande befattningshavare

2014

		

			 Förändring av uppskj. skatt

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

2015

elnätverksamheten tar ut av sina kunder ligger under grän-

ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2015

4

23 674

skrifter från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som

26

301

2

Övriga anställda

I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av före-

de intäkter under kommande år.

105

Styrelse och VD

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfa-

ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträk-

2

Ränteintäkter

att ändras.

sade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-

Alingsås kommun

andra ersättningar

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan

200

Ränteintäkter från

lande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer

görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovi-

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

koncernföretag			
200

Ränteintäkter från

Löner och

de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det

ar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

2014

skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gäl-

Not 3 Nettoomsättning
		

ar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgång-

255

KONCERN

andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansda-

vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömning-

436

Löner och ersättningar till anställda			

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och

företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och

renhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses

191

2014

Alingsås kommun
Not 6 Löner och ersättningar 			 Summa

avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till
skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar

gen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av

76

282

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen 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 arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

tefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i

vanden hos banker.

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att

124

230

till revisorer

koncernens gemensamma konto, utgörs av disponibla tillgodoha-

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

85

397

Totala ersättningar

för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan

Likvida medel, den delen som inte utgör en fordran på kommun-

173

Summa

MODERFÖRETAG
2015

ningskrav.

inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas

Likvida medel			

Andra uppdrag

2015

KONCERN

som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det

beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

KONCERN

MODERFÖRETAG

2015

Kvinnor

2

2

2

2

Förändring av uppskj. skatt
avseende temp. skillnader

Män

5

5

4

4

Korrigering från föreg. år

Totalt

7

7

6

6

Red. skattekostnad

43

720		

-300		 -300
-4 861

-6 059
-750

-

-750

-5 197

-6 824

-379

-765
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Not 11 Byggnader och mark

Not 14 Pågående nyanläggningar
KONCERN
2015

2014

MODERFÖRETAG
2015

anskaffningsvärden
Inköp

67 942

66 747

67 942

66 747

1 902

1 735

1 902

1 735

–

-540

–

-540

69 844

67 942

69 844

67 942

Årets avskrivningar

-17 665

-15 646

-17 665 -15 646

Redovisat värde

-2 067

-2 018

-19 732

-17 664

50 112

50 278

-2 067

-2 018

Taxeringsvärde, mark

50 112

Inköp

21 945

21 945

21 945

21 945

4 869

5 346

4 869

5 346

2015

700 817

2014

685 220

MODERFÖRETAG
2015

2014

43 312

25 318

43 312

25 318

-1 486

-9 721

-1 486

-9 721

742 643

700 817

742 643 700 817

Ingående ack.
avskrivningar

-285 580

-263 747 -285 580 -263 747

Försäljningar/
utrangeringar
Årets avskrivningar

279

8 008

-30 732

-29 842

279

8 008

-30 732 -29 842

Utgående ack.
avskrivningar

Redovisat värde

-316 033
426 610

-285 580 -316 033 -285 580
415 237

426 610 415 237		

KONCERN

anskaffningsvärden
Inköp

2015

2014

2015

25 182

24 540

25 161

24 518

3 437

1 817

3 437

1 817

-487

-1 175

-487

-1 175

28 133

25 182

28 111

25 160

Årets avskrivningar

38 465
-28 589

23 747

23 957

23 747

23 957

23 747

23 957

23 747

23 957

-17 392

-16 199

-17 371

-16 177

657

883

657

883

-2 077

-2 081

-2 077

-18 816

-17 393

-18 795

-17 371

9 316

7 790

9 316

7 790

TEMPORÄR

UPPSKJUTEN

UPPSKJUTEN

TEMPORÄR

UPPSKJUTEN

UPPSKJUTEN

SKILLNAD

SKULD

FORDRAN

SKILLNAD

SKULD

FORDRAN

–

763

720

–

720

Övriga temporära skillnader
Finansiella anläggningstillgångar

763

Redovisat värde

		
763			
720

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		

Upplupna intäkter
Redovisat värde

			 2015

2014

anskaffningsvärden			
8 740

8 740

KONCERN

Not 20 Obeskattade reserver

MODERFÖRETAG

2015

2014

2015

2014

18 640

21 865

13 187

14 984

2 306

2 624

2 254

2 627

20 945

24 489

15 441

17 611

				

MODERFÖRETAG

			 2015

2014

Ackumulerade överavskrivningar

261 937

238 237

Redovisat värde		

261 937

238 237

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

8 740

100 %

ANTAL
ANDELAR

100 %

REDOVISAT VÄRDE
2015

2014

8 740

8 740

			
Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.
Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
		

KONCERN
2015

2014

2015

2014

16

16

16

16

Förvärv

143

–

143

–

159

16

159

16

-1

–

-1

–

Utgående ack.

anskaffningsvärden
Årets nedskrivning
Utgående ack.

-1

0

16

-1

158

FÖRETAG

ANTAL
ANDELAR

Svenska Värmeverkens
Ekonomiska Förening
(VÄRMEK)
Alingsås Futurum
Ekonomisk Förening

KONCERN
2015

MODERFÖRETAG

2014

2015

2014

SUMMA

193 653

–

20 392

20 392

Utgående balans 2014-12-31		 38 000

3 367

214 045

255 412

Årets resultat				
Utgående balans 2015-12-31		 38 000

3 367

AKTIEKAPITAL

Ingående balans 2014-01-01		 38 000

RESERVFOND

3 367

235 020

18 294

18 294

232 339

273 706

BALANSERAT RESULTAT

SUMMA
EGET KAPITAL

11 059

52 426

Disposition av föregående års resultat		

–		141

141

Årets resultat		

–		

Utgående balans 2014-12-31		 38 000

3 367

		

Utgående balans 2015-12-31		 38 000

3 367

-1 022

-1 022

10 178

51 545

1 057

1 057

11 235

52 602

Not 21 Uppskjuten skatteskuld

0

16

ANNAT EGET KAPITAL

3 367

Årets resultat		

158

ÖVR TILLSKJUTET KAPITAL

–

Moderföretag

MODERFÖRETAG

Ingående ack.
anskaffningsvärden

Ingående balans 2014-01-01		 38 000
Årets resultat		

Dotterföretaget Alingsås Energi AB, org nr 556499-0413,
ANDEL, %
KAPTITAL
(RÖSTER)

AKTIEKAPITAL

Koncern

Utgående ack.

med säte i Alingsås

Not 19 Eget kapital

2015

2014

TEMPORÄR

UPPSKJUTEN

UPPSKJUTEN

TEMPORÄR

UPPSKJUTEN

UPPSKJUTEN

SKILLNAD

FORDRAN

SKULD

SKILLNAD

FODRAN

SKULD

Ackumulerade överavskrivningar

–		

57 626

–		

52 412

Periodiseringsfonder

–		

670

–		

1 023

Koncern

Obeskattade reserver

Övriga temporära skillnader
15

15

15

15

–

1

–

1

143

–

143

–

158

16

158

16

Utsläppsrätter

–		300

Redovisat värde		

–

58 596			

2015

Moderföretag
Utsläppsrätter

-2 081

2014

MODERFÖRETAG

Netwest

Försäljningar/
utrangeringar

44 518
-44 727

Not 15 Andelar i koncernföreag

2014

Ingående ack.
avskrivningar

38 465
-28 589

MODERFÖRETAG

Utgående ack.

anskaffningsvärden

44 518
-44 727

(3 055), Byggnader 50 (95).

Redovisat värde

Försäljningar/
utrangeringar

14 081

Koncern

9 832 tkr (9 722), Stadsnät 8 738 tkr (8 811), Belysning 1 338

nedskrivningar

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående ack.

Redovisat värde

2015

2014

Utgående ack.

700 817 685 220

Utgående ack.

anskaffningsvärden

23 957

anskaffningsvärden			
8 740

Försäljningar/
utrangeringar

14 081

Ingående ack.

KONCERN

anskaffningsvärden

23 957

50 278

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående ack.

2015

Övriga poster
-19 732 -17 664

Taxeringsvärde,
byggnader

MODERFÖRETAG

2014

Pågående nyanläggningar fördelas: Elnät 3 789 tkr (2 273), Värme

Utgående ack.
avskrivningar

Inköp

anskaffningsvärden

Ingående ack.
avskrivningar

anskaffningsvärden
Omklassificeringar

Utgående ack.

anskaffningsvärden

2015

Ingående ack.

Försäljningar/
utrangeringar

KONCERN

2014

Ingående ack.

Not 17 Uppskjuten skattefordran

53 435

2014

TEMPORÄR

UPPSKJUTEN

UPPSKJUTEN

TEMPORÄR

UPPSKJUTEN

UPPSKJUTEN

SKILLNAD

FORDRAN

SKULD

SKILLNAD

FODRAN

SKULD

–		300

Redovisat värde		

–		 –

300			 0

Utgående ack.
avskrivningar

Redovisat värde

28
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Not 22 Långfristiga skulder

Not 25 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

		

KONCERN
2015

MODERFÖRETAG

2014

2015

		

KONCERN

2014

Förfallotidpunkt

2014

2015

2014

–

132

–

132

-84

-720

-84

–

3 218

–

–

–

Avsättning till pensioner

från balansdagen:

Övriga avsättningar

Mellan 2 och 5 år

115 000

Senare än 5 år
Redovisat värde

130 000

115 000

130 000

Återlämnade
utsläppsrätter

–

65 000

–

65 000

115 000

195 000

115 000

195 000

Not 23 Checkräkningskredit
		

KONCERN

Beviljad limit uppgår till

MODERFÖRETAG

2015

2014

2015

2014

40 000

40 000

40 000

40 000

tosystem. Mellan kommunen och dess dotterföretag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. På balansdagen var limiten för
koncernen inte utnyttjad.
Tillgodohavande på koncernkontot per 2015-12-31 redovisas
som kortfristig fordran på Alingsås kommun.

utsläppsrätter

-1 368

–

-1 368

–

Utrangeringar

1 039

1 519

1 039

1 519

Övrigt
Summa

–

–

–

1

2 805

931

-413

1 652

KONCERN

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 22,3 % (20,2 %)
omsättning mot andra koncernföretag.
Av inköpen avsåg 2,9 % (1,8 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.
Dotterföretaget AEAB köper administrativa tjänster inom ekonomi, fakturering, personal, löner mm.				

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
MODERFÖRETAG

2015

2014

2015

2014

Upplup. personalkostn.

2 581

2 522

2 473

2 425

Upplup. räntekostnader

211

226

211

226

–

11 352

–

1 566

Övriga poster

13 711

1 186

5 149

1 124

Redovisat värde

16 504

15 286

7 833

5 341

Upplup. energikostn.

Tilldelade

Not 26 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Alingsås kommun har avtalat med Nordea om ett koncernkon-

		

MODERFÖRETAG

2015

		
Not 29 Definiton 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.			

Alingsås den 1 mars 2016

Jan Olofzon
Verkställande direktör

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot

Billy Westerholm
Ordförande

Bengt Sernestrand
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2016

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Gunnar Henriksson
Vice ordförande

Roger Andersson
Ledamot

Ulla Dalén
Ledamot

Björn Svennung
Ledamot
Min granskningsrapport har avgivits den 2 mars 2016

Anita Andersson
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2015

31

Hänt under 2015
Det har hänt mycket på Alingsås Energi under 2015
– i både stort och smått. Händelser av lite större

Bidrog till
fredagsmyset

karaktär speglas i egna artiklar i denna årsredovisning. Här nedan följer ytterligare ett axplock

På rally – med elbil

av aktiviteter och händelser under 2015.

På rally – med elbil
Likt 2014 deltog Alingsås Energi även denna gång med ett

rallyteam under Öresund Electric Car Rally. Starten ägde
rum vid Rådhusplatsen i Köpenhamn och målgång var i
Sula Carvalho
och Therese Vestberg

Running Lights
Som vanligt deltog Alingsås Energi i det populära stadsloppet
Running Lights som sponsorer med en monter på Stora Torget
för att där träffa alingsåsarna i vimlet och prata med kunder.
En nyhet för året var att Alingsås Energi dessutom ställde upp
med ett lag i stafetten. 2015 års upplaga av Running Lights

Elfordonsdag på torget
Under Framtidsveckans avslutningslördag arrangerade
Alingsås Energi också en elbilssalong på Lilla och Stora
Torget, där bland annat ortens bilhandlare ställde ut sina
elbilsmodeller och svarade på besökarnas frågor.
Arrangemanget var mycket välbesökt och störst uppmärksamhet fick kanske inte helt otippat två
Teslor men även de udda inslagen Trikke
elcykel och EU-mopeden
Zbee väckte

lockade rekordmånga startande med uppemot 1000 löpare
på stadens gator.

Förhöjt NKI-värde

Årets fyra kundmätningar gav ett snitt på 89%

kundnöjdhet, vilket är en ökning med 5 procent-

enheter från föregående år. Alingsås Energis höga
siffra kan ställas mot ett Sverigeindex som ligger
på 70%. Ett bra bevis på att vårt arbete för ökad
kundtillfredsställelse är framgångsrikt.

och dessutom klara ett knixigt manöverprov. Detta trevliga

arrangemang är ett ypperligt tillfälle att på en och samma gång
beskåda ett stort urval av moderna elbilar och även några

laddhybrider. Dessutom kan man prata med besättningarna i
bilarna och få höra deras erfarenheter av hur det fungerar att

köra elbil. Alingsås Energis team bestod av Björn Hammar,

Fredrik Wizemann, Vasif Kenjar och Pernilla Thor som tävlade

i företagets Renault Zoé och man hamnade på 46:e plats i

resultatlistan, vilket är en förbättring med elva placeringar mot
föregående år.

till Fredagsmyset”. Representanter från Alingsås Energi mötte
stadens medborgare på gator och torg med mikropopcorn till
kvällens mys. Ett uppskattat inslag i januarikylan.

Varmvatten till
frusna orienterare

Alingsås Energi fanns som vanligt med på ett hörn när
OK Skogshjortarna anordnade sin årliga orienteringstävling Hjortsöndagen i slutet av september. Bidraget
bestod av varmvatten direkt från Värmeverket till tävlingsduscharna. 1000-literstankar fylldes upp med
65-gradigt vatten kvällen före tävlingen och
deltagarna kunde då duscha i ett
35-gradigt duschvatten på tävlingsdagen. Något som var
de tävlande som annars

Filmvisning
under Lights
in Alingsås

fått duscha kallt när
varmvattnet inte räcker
till de ca 1200 orienteringsentusiasterna.

I samband med
Lights in Alingsås
passade Alingsås Energi på att producera en film på temat 100
år av ljus. Filmen visades i ett skyltfönster i Börjessons Bils gamla

På plats

anläggning på Häradsvägen som årets ljusslinga passerade.

fanns också
Elbilen.

det inte om att köra fortast utan om att köra mest energisnålt

inföll på en fredag slog Alingsås Energi an på temat ”Vi bidrar

mycket uppskattat bland

stort intresse.

tidningen

Malmö med etappstopp i Helsingborg. I detta rally handlar

23 januari firades Elens dag och då denna dag under 2015

Öppet hus på
Sävelundsverket

Under årets upplaga av ljusfestivalen arrangerade Alingsås
Energi också ett antal träffar för kunder och samarbetspartner
med föredrag, mat och mingel samt en guidad visning på programmet.

Under den årliga Framtidsveckan,

Medarbetare bakom ratten

Som en del i Alingsås Energis kontinuerliga utbildningspaket
inbjöds hela personalstyrkan att under 2015 prova på halkkör-

ning på Stora Holm i Göteborg. Utbildningen innehöll också
en lärorik teoridel där personalen bland annat fick en vink hur

viktigt det är att tänka på att man representerar företag när
man färdas i ett företagsprofilerat fordon.
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denna gång 23-29 mars, öppnade
Alingsås Energi dörrarna till fjärrvärmeverket för den breda allmänheten. Under två

Lennart Esborn – Årets Ljushuvud 2015

dagar bussades såväl privatpersoner som skolklasser

I samarbete med

2015 gick priset till Lennart Esborn, ledare för Estetiska pro-

upp från centrum till Sävelund för en guidad visning med

Alingsås Tidning,

grammet på Alströmergymnasiet. I motiveringen skrivs bl a

fika. Besökarna ställde många intressanta frågor som

Alingsåshem och

att Lennart är ett musikaliskt geni som cellosolist, men också

Driftansvarig Einar Ström besvarade glatt. Ett mycket

Lions Club utser Alingsås Energi

som kompositör, arrangör, slagverkare och multiinstrumenta-

uppskattat inslag som gav företaget bra reklam. Totala

Årets Ljushuvud som ska vara en person som bidragit till en

list. Hans betydelse för kulturstaden Alingsås är svår att mäta

antalet besökare beräknades till ca 150 personer.

ljusare vardag för dig, ditt företag, din förening, ditt lag etc.

men lätt att uppskatta.
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Nya ansikten på
Alingsås Energi under 2015

Hela sex nya tillsvidareanställningar, så kom personalutvecklingen att te sig på Alingsås Energi

1. Personaladministratör på Affärsstöd

Rebecca
Hunter,
36 år

2. Började som inhyrd i mars 2015 och fick
min tillsvidareanställning på Alingsås Energi
i oktober.
3. Tog examen 2014 och har sedan dess arbetat
via ett bemanningsföretag som vikarie och
konsult inom lön och personal.

under 2015. Våra nytillskott lär du känna lite smått här nedan då de svarar på sju snabba frågor.

4. Haga i Göteborg.

Vi hälsar alla välkomna till Alingsås Energi!

6. Gillar att pyssla i och inreda hemmet. Är nog lite av en

1. Befattning/avdelning? 4. Bor i?
2. Borjade nar?
5. Familj?
3. Kommer narmast fran?

6. Intressen?
7. Hur trivs du?

Fredrik
Flodmar,
45 år

5. Gift med Thom och tillsammans har vi två barn, 6 och 4 år.
konstnärstyp.
7. Jättebra. Ett underbart företag. Familjärt, generöst och
en massa vänliga människor där alla får synas.

1. Jobbar som elmöntör på servicesidan.
2. 18 maj 2015.

1. Ekonomiassistent på Affärsstöd.

3. Elektrobyggnad i Stenkullen där jag
fungerade som eltekniker/arbetsledare.

Ingela
Sköldberg,
50 år

4. Lerum.

5. Fru och två barn – 11 och 14 år.

6. Fotboll och innebandy. I fotbollen är jag
ledare för Lerums IS damlag i division 2 och i
innebandy ledare för grabbens lag i FBC Lerum.
7. Har varit bra hittills. Det var lätt att komma in i

2. Uthyrd till Alingsås Energi från ett bemanningsföretag sedan 10 juni. Fick fast anställning
1 december 2015. Innan dess jobbade jag i ett
koncernföretag som sålde kosttillskott. Där
arbetade jag med ordermottagning och
bokföring.
3. Ingared.

5. Gift och två vuxna barn, 20 och 22 år.

gemenskapen och för att vara ett kommunalt bolag så

6. Tränar mycket. Springer, cyklar mountainbike och

är det inte så tungrott som man kanske skulle kunna tro.

tränar på Friskis&Svettis. Sedan gillar jag att sy (inredningssömnad) och att läsa böcker.
7. Jag trivs fantastiskt bra. Har goa kollegor, en bra stämning

1. Elmontör på service med placering på Bulten.

på företaget och jag har kul arbetsuppgifter.

2. I maj 2015.

3. Jobbade tidigare som installationselektriker
på Bonnie Elservice i Vårgårda.
4. Lekåsa.

5. Är sambo och har fyra barn mellan 10
och 13 år, två egna och två bonusbarn.
6. Det blir mycket jakt och hundar.

7. Kanon! Bra kollegor, god gemenskap
och en bra arbetsmiljö.

Mattias
Algebäck,
35 år

1. Drifttekniker på Sävelundsverket.
2. 1 januari 2015.

3. Tvätteriet i Alingsås där jag var driftoch servicetekniker.
4. Alingsås, Bälinge.

Krister
Gustafsson,
35 år

5. Fru och två barn, 5 och 7 år.

6. Åker en del mountainbike, mest downhill.
1. Redovisningsansvarig på Affärsstöd.
2. I slutet av april 2015.

3. Alingsås Pastorat där jag var kamrer.
4. Alingsås.

Jens
Gerell,
33 år
34
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Nuförtiden mest för motionens skull, tidigare
tävlade jag en del. Sedan har jag ett gammalt hus
som måste renoveras.
7. Väldigt bra. Bra folk och en bra arbetsplats.

5. Sambo – vi har en liten kille på 7 månader.
6. Sjunger i Christinaekören och gillar att
lira gitarr.
7. Trivs bra och ser fram emot en massa
spännande utmaningar.
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HÅRDFAKTA

LIGHTS IN ALINGSÅS 2015

• Drygt 500 armaturer
• 38 högtalare
• 9 förstärkare
• 11 spelare
• 8-9 mil kabel
• 8 ljusdesigner
• 64 studenter
från 15 nationer
• 7 programmerare
• Totalt 120 personer

Förvaltningsberättelse
för Alingsås Energi AB
Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB,
556499-0413, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2015-01-01 – 2015-12-31.

Bakom kulisserna
på Lights in Alingsås
Att Lights in Alingsås är en årligen återkommande ljusfestival, som
lockar tusentals besökare under några mörka veckor i oktober, känner
nog de allra flesta till. Ett evenemang som onekligen satt Alingsås på kartan

Information om verksamheten

långt utanför Sveriges gränser. Men allt är inte bara fest och glamour – det är hårt arbete

Alingsås Energi AB (AEAB), organisationsnummer 556499-0413

påverkar försäljningsvolymerna på ett negativt sätt. Under 2015

också. En som vet mer om det är Margaretha Stenmark, ljusdesigner och belysningstekniker

med säte i Alingsås, är ett helägt dotterföretag till Alingsås Energi

har vädret varit ca 10% varmare än ett normalår och ca 1% kallare

Nät AB (AENAB), organisationsnummer 556402-5905 med säte

än föregående år. Vi har också under hela 2015 haft sjunkande

i Alingsås. Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är för-

elpriser, vilket påverkar omsättningen i samma riktning.

på Alingsås Energi och tillika workshopmanager under Lights in Alingsås.

L

säljning av el till hushåll, organisationer och företag. Inköpen av

Priserna i terminshandeln har varit konstant sjunkande under

el, elcertifikat och ursprungsgarantier sker via den nordiska el-

hela 2015 med sin bottennotering i mitten av december.

åt oss först konstatera att den 16:e

Efter årsskiftet väljer så teamet ut de

behjälpliga vid installationerna. Därefter

börsen NordPool, samt även bilateralt med vind- och vatten-

Valutahandeln av Euro har varit volatil under året. Det resulterade

upplagan av Lights in Alingsås

lyckligt lottade och i februari/mars hålls ett

jobbas det dag och natt i nästan en vecka

kraftproducenter. Allt inom ramen för en av styrelsen fastställd

i att terminshandeln av årskontrakt i SEK vid årsskiftet sjunkit med

– denna gång under temat The

konceptmöte med alla ljusdesigner. Här

innan avlämning sker och invigning av den

riskpolicy. Handel med el har skett i SEK.

hela 25% under året. Bolagets nettoomsättning har under året

Evolution of Light – ånyo blev en

sker en presentation av temat och slingan

publika delen kan förrättas.

succé med närmare 87 000 besökare. Låt

och respektive designer får välja en plats

– På lördagen, dagen efter invigningen

oss stanna där ett tag och kika in lite bakom

som man sedan presenterar sina tankar

håller vi en intern avslutningsceremoni där

kulisserna för att ta reda på vad som krävs

och idéer kring. En önskelista per designer

alla ljusstudenter får motta ett certifikat och

för att genomföra ett dylikt evenemang och

över tänkt utrustning upprättas och equip-

det ges möjlighet att ta avsked av varandra,

hur processen ser ut.

ment- och workshopmanager kontaktar

säger Margaretha.

– Man kan faktiskt säga att arbetet med

sedan tänkbara sponsorer på området.

Under själva eventet åligger det ett tro-

2015 års upplaga startade nästintill direkt

I slutet av september kör workshopdelen

get gäng på Alingsås Energi att svara

efter det att vi släckt ljuset för 2014 års ver-

igång på allvar. Ett 60-tal ljusstudenter

för ”rondering” varje morgon och åtgär-

sion, berättar Margaretha Stenmark.

minskat med 10,7% jämfört med föregående år. 			

Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.		

		

			

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

År 2015 har liksom föregående år varit ett mycket varmt år, vilket

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning

2015

2014

2013

2012

2011

61 030

68 320

78 939

82 015

88 557
3 068

från alla världens hörn dyker då upp i

da eventuella fel för att bibehålla finishen

Rörelseresultat

1 214

649

-163

3 105

– Efter det att vi gjort en utvärdering av

stan för att köra igång med alla installa-

över alla fem veckorna. Sedan återstår

Resultat efter finansiella poster

1 355

973

346

3 719

4 078

vad som varit bra och vad som kan göras

tioner under ledning av respektive ansva-

själva demonteringen där elstudenterna

Balansomslutning

59 414

82 017

69 335

84 798

83 731

bättre dras de grova riktlinjerna upp för

rig ljusdesigner. Utbildning ska genom-

från gymnasiet och montörer från Alingsås

Eget kapital

23 158

23 155

25 777

26 495

24 041

nästa års upplaga. Det handlar om vilket

föras, ström och ljud ska på plats och all

Energi tillsammans städar upp och återstäl-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 950

4 899

795

672

-124

tema vi ska jobba med och hur slingan ska

övrig utrustning checkas av. Detta arbete

ler all utrustning. Sedan görs en ny utvär-

Soliditet, %

43,0

32,7

43,1

36,0

33,7

gå. Alla ljusdesigner har sedan chans att

sker från ”huvudkontoret” som är strate-

dering och planeringen för nästkommande

via vår samarbetspartner IALD (Interna-

giskt placerat i Kv Gjutaren. I samband

års evenemang påbörjas så sakta.

Avkastning på eget kapital, %

5,3

3,6

1,2

12,2

14,4

tional Association of Lighting Designers)

med detta arbete ansluter även elever

Avkastning på totalt kapital, %

2,6

1,4

0,8

4,6

5,1

söka ”tjänst” som workshophead hos oss.

från Alströmergymnasiets ellinje för att vara

2

2

2

2

2
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Personal
Antal anställda var under verksamhetsåret 2 personer (2), båda

tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexpo-

män.

neringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, liksom föregående år,

avtalade transaktioner. Alingsås Energi följer upp och analyserar

utförts. Friskvårdsarbetet har fortsatt med möjlighet till en frisk-

kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning

vårdstimme per vecka samt ett friskvårdsbidrag om maximalt

och leverans erbjuds.					

2 500 kronor per år.

Miljö

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

ISO 14001. Arbetsmiljöarbetet är sedan 2009 certifierat mot AFS

den löpande verksamheten.

Framtida utveckling

Råvaror och andra direkta kostnader

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserad vinst

dens inflytande kommer att stärkas.

Årest resultat
Summa

20 818 126

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning

erbjudanden till marknaden. Att fortsätta arbetet med att skapa

överförs

värde till kunderna samt stärka en hög kundlojalitet kommer att

Summa

20 821 710

vara mycket viktigt.

såsom elprisrisk, valutarisk, kreditrisk, motpartsrisk, administrativa risker samt volymrisk.

61 030

68 320

61 030

68 320

-51 808

-60 504

Övriga externa kostnader

-6 524

-5 203

Personalkostnader

5

-1 483

-1 964

-59 816

-67 671

1 214

649

20 821 710

att vara flexibla i kunddialogen samt att kontinuerligt utveckla sina

Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för specifika områden

2014

4

3 584

rade och medvetna i sina val. Det ställer krav på Alingsås Energi

Finansiell riskstyrning och osäkerhetsfaktorer

3

2015

Rörelsens kostnader

Förslag till resultatdisposition

Framtida omställningar inom energibranschen visar på att kunTrenden går mot att kunderna kommer vara allt mer informe-

NOT

Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras för att säkerställa att det finns tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i

med stöd av dessa system.

Belopp i tkr

(c) Likviditetsrisk

Alingsås Energi har under 2015 certifierat sitt miljöarbete mot
2001:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö- och arbetsmiljöledning

Resultaträkning

Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med 3 000 000 kronor.

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

341

525

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-200

-200

141

324

1 355

973

-1 395

-4 315

-40

-3 342

43

720

4

-2 622

Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till
43 %. Soliditeten är ändå betryggande.
Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej

Alingsås Energi utsätts genom sin verksamhet för en mängd

hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång

olika finansiella risker: marknadsrisk (elprisrisk, valutarisk), kre-

sikt. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med

ditrisk och likviditetsrisk. Alingsås Energi övergripande riskhan-

hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighets-

teringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella

regeln).

marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsam-

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas

ma effekter på företagets finansiella resultat. Riskkontrollen sköts

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande

av ekonomiavdelningen i nära samarbete med elhandelschefen

bokslutskommentarer.

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

9

enligt policies som fastställts av styrelsen.

A) MARKNADSRISKER				

ÅRETS RESULTAT

(i) Elprisrisk					
Företagets 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 prisdifferenskontrakt som säkrar skillnaden mellan systempris och områdespriser.
(ii) Valutarisk					
Den finansiella elmarknaden i Norden prisätter el i euro. Den valutarisk som uppkommer vid användandet av finansiella terminer
har säkrats genom att i första hand handla i svenskt prisområde
(i SEK).

(B) KREDITRISK
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och
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Balansräkning – tillgångar

Balansräkning – eget kapital och skulder

Belopp i tkr

Belopp i tkr
NOT

2015-12-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer

11

Summa anläggningstillgångar

Aktiekapital (13 333 aktier)

0

0

Reservfond

804

804

Överkursfond

200

200

2 337

2 337

20 818

23 440

763

720

763

720

763

Elcertifikat

720

6 964

9 104

6 964

9 104

FRITT EGET KAPITAL
Årets resultat

Obeskattade reserver

14

4

-2 622

20 822

20 818

23 158

23 155

3 046

4 651

KORTFRISTIGA SKULDER

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

12 688

21 578

Fordringar hos moderföretag

10 617

31 468

Fordringar hos Alingsås kommun

21 514

10 720

Fordringar hos kommunala bolag

31

38

1 180

1 216

Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

–

92

5 504

6 878

51 534

71 990

153

203

Summa omsättningstillgångar

58 651

81 297

SUMMA TILLGÅNGAR

59 414

82 017

ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2015

1 333

0

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

40

1 333

0

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

2014-12-31

13

Balanserat resultat

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2015-12-31

BUNDET EGET KAPITAL
10

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Uppskjuten skattefordran

NOT

12

Leverantörsskulder

5 667

869

Skulder hos moderföretag

3 863

4 832

Skulder hos Alingsås kommun

10 799

33 737

Skulder hos kommunala bolag

0

0

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

15

4 210

4 829

8 671

9 944

33 210

54 211

59 414

82 017

Inga

Inga

Inga

Inga
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Kassaflödesanalys

Noter

Belopp i tkr

Belopp i tkr om inte annat anges
NOT

2015

2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

1 214

649

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
– Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

–
1 214

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

-720
-71

341

525

-200

-200

36

-252

1 391

2

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper		
alla framtida ersättningar till anställda redovisas planen som en
avgiftsbestämd plan.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och

Avskrivningar

Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas

koncernredovisning (K3).

eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen

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

Ökning(-)/minskning(+) av varulager

Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.

Koncernredovisning
visning i vilken Alingsås Energi AB ingår är Alingsås Energi Nät

2 140

1 199

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar

20 420

-12 179

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder

-21 001

15 877

2 950

4 899

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Lämnade koncernbidrag

-3 000

-4 889

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-3 000

-4 889

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

AB (organisationsnummer 556402-5905) med säte i Alingsås.
Moderföretag för hela koncernen är Alingsås kommun (organisationsnummer 212000-1553) med säte i Alingsås.

Resultaträkning

Intäktsredovisning			
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från försäljning av

Finansieringsverksamheten

-50

10

203
153

fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde.

nedan.

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredo-

Förändringar i rörelsekapital

beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta

el. Elförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. Samtliga

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer
Kontorsutrustning 		

5 år

		

Koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs
löpande.

intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta,

ANSKAFFNINGSVÄRDE

d v s med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt

energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats
och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens

194

Ersättningar till anställda

avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgif-

203

KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR

ter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester,

samt konsulttjänster.

bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom
12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in

Finansiella instrument

ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inklude-

KUNDFORDRINGAR OCH LIKNADE FORDRINGAR

rats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade belop-

med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa

pet som företaget förväntas betala till följd av den outnyttjade

med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller

rättigheten.

pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt
att bedriva handel med fordringsrätterna.

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplu-

Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter

pet anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde

avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en

som beräknas inflyta, d v s med avdrag för osäkra fordringar.

separat juridisk enhet. Avgifter till avgiftsbestämda pensionspla-

Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i posten Övriga

ner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

externa kostnader/Försäljningskostnader.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

FINANSIELLA SKULDER

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbe-

Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

stämda pensionsplaner.

värde. Leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas

Alingsås Energi AB betalar försäkringspremier för att finansiera

till nominellt belopp.

ersättningar efter avslutad anställning. Eftersom företaget inte har
några förpliktelser att betala några ersättningar direkt till anställda eller ytterligare belopp om försäkringsgivaren inte betalar
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DERIVATINSTRUMENT
Företaget använder olika typer av derivatinstrument (terminer,
optioner och swappar) för att säkra olika finansiella risker och då
framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker.

Immateriella omsättningstillgångar
Innehav av elcertifikat värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Först in- först
ut-principen tillämpas (FIFU).
Inköpta elcertifikat finns registrerade hos Energimyndigheten.

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte redovisas i
samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed
enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa
energiderivat utgör således inte 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,
d v s 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

Övrigt

Not 4 Ersättning till revisorer

Likvida medel
Likvida medel, den delen som inte utgör en fordran hos kommunkoncernens gemensamma konto, utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som

balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.			

Skulder

SKULDER FÖR ELCERTIFIKAT
Skulder för elcertifikat uppkommer i takt med försäljning. Här

2015

2014

102

30

Ränteintäkter från övriga företag

341

422

Summa

341

525

49

10

115

40

Av kommunen vald lekmannarevisor

ning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga

Revisionsuppdraget

20

12

källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär

Summa

20

12

135

52

en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade
värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också

Räntekostnader till koncernföretag

Summa
			
Totala ersättningar till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och

pen i denna årsredovisning.

2015

2014

-200

-200

-200

-200

2015

2014

Not 8 Bokslutsdispositioner

bedömningar som har betydande effekt på de redovisade belopbokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-

Återföring periodiseringsfond

renhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses

valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets

Förändring periodiseringsfond

vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömning-

revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föran-

Koncernbidrag

-3 000

-4 888

ar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgång-

leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av

Summa

-1 395

-4 315

ar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

2015

2014

–

–

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfa-

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan

Not 5 Löner och ersättningar

komma att avvika från nuvarande uppskattni ngar och bedöm-

Löner och andra ersättningar

ningar. 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.

Styrelse och VD

Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i
framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna

200

136

1 187

1 147

Summa löner och andra ersättningar

1 387

1 282

101

404

0

0

- 3 342

–

735

Skatt enligt gällande skattesats (22 %)

395

451
856

avseende elcertifikat

2015

2014

–

–

Män

2

2

Totalt

2

2

Not 3 Nettoomsättning

- 40

496

Kvinnor

att ändras.

720

Summa sociala kostnader

skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar

lande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer

720

43

Övriga sociala kostnader

avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till

skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gäl-

43

Summa

Förändring av uppskjuten skattefodran

Medelantalet anställda

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och

avseende elcertifikat

Redovisat resultat före skatt

Sociala kostnader

skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras

och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

43

Övriga ej avdragsgilla kostnader
Redovisad skattekostnad

–

-15

43

720

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
2015

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
2015

573

Förändring av uppskjuten skattefodran

Övriga anställda

Varav för styrelse och VD

–

–

Aktuell skatt

2014

Löner och andra ersättningar		

Pensionskostnader

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER

2015

1 606

Not 9 Skatt på årets resultat

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

2014

2014

Ingående ack. anskaffningsvärden

22

22

Utgående ack. anskaffningsvärden

22

22

Styrelse
Kvinnor

1

–

Män

4

5

Totalt

5

5

–

2015

2014

Kvinnor

–

Elförsäljning

61 030

68 320

Nettoomsättning

Män

1

1

61 030

68 320

Totalt

1

1

Ingående ack. avskrivningar

-22

-22

Utgående ack. avskrivningar

-22

-22

0

0

Redovisat värde

Övriga ledande befattningshavare

Not 11 Uppskjuten skattefordran
		 2015			2014

och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av
Skulder för elcertifikat redovisas som en övrig kortfristig skuld.

66

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsled-

tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter
kvotpliktsavgift.

2014

			
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och
framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje

Revisionsuppdraget
Summa

enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.

2015

Ernest & Young			
Ränteintäkter från koncernföretag
Andra uppdrag

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Finansiella anläggningstillgångar
Redovisat värde

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
SKULD

763

–

UPPSKJUTEN
FORDRAN

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
SKULD

763

720

–

UPPSKJUTEN
FORDRAN

763		

720
720
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Övriga poster
Redovisat värde

Not 14 Obeskattade reserver

2015

2014

5 504

6 881

–

-3

5 504

6 878

2015

2014

Periodiseringsfonder

3 046

4 651

Redovisat värde

3 046

4 651

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.
Not 13 Eget kapital

Ingående balans 2014-01-01

AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

ÖVERKURSFOND

BALANSERAT
RESULTAT

1 333

200

804

23 440

–		

-2 622

-2 622

804

20 818

23 155

4

4

804

20 822

23 158

Årets resultat		
Utgående balans 2014-12-31

1 333

Årets resultat

200

		

Utgående balans 2015-12-31

1 333

200

SUMMA
EGET KAPITAL

25 777

Antalet aktier uppgår till 13 333 styck och har ett kvotvärde om 100 kr per styck.

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Upplupna energikostnader
Övriga poster
Redovisat värde

Not 16 Definiton av nyckeltal

2015

2014

106

96

8 564

9 786

–

62

8 670

9 944

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.
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Södra Strömgatan 6, 441 81 Alingsås
Tel 0322-617 600
info@alingsasenergi.se
www.alingsasenergi.se

STADSNÄT:

Anslut dig till vårt fibernät och välj dina tjänster på alingsas.qmarket.se

FJÄRRVÄRME:

Miljövänlig värme som kommer från biobränsle

EL:

Från sol, vind och vatten

TRYGGHET • KVALITET • UTVECKLING
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