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Hållbarhet 

1900 2000 2100

i en tid av forandring 

de frågor som är centrala i den hållba-

ra samhällsutvecklingen – omställningen 

av energisystemet, infrastruktur för digi-

tal kommunikation och elektrifieringen av 

transporter. Vi levererar i stort 100% för-

nyelsebar energi till våra kunder. All el är 

deklarerad med ursprung från förnyelseba-

ra energikällor som sol, vind och vatten. Vår 

fjärrvärmeproduktion under 2016 använde 

98,7% förnyelsebart biobränsle i form av 

spill från skogsbruk och sågverk. Alingsås 

kommun har antagit en tillväxtplan där det 

tydligt stakats ut att Alingsås skall fortsätta 

att växa. För att möta denna tillväxt och 

säkerställa att fjärrvärmen även i framtiden 

kommer att använda i stort sett 100% 

förnybart biobränsle så har vi under året 

projekterat och upphandlat en ny biobräns-

lepanna på Sävelundsverket. Styrelsen tog 

investeringsbeslut i december och pannan 

kommer att byggas under 2017.

Installationen av solceller hos våra kun-

der har tagit fart under 2016, visserligen 

från en ganska låg nivå, men priserna på 

solceller fortsätter att sjunka och intresset 

är stort. Vi hjälper våra kunder med kun-

skap och stöd och köper det överskott av 

el som uppstår när kunden producerar mer 

än vad som förbrukas. Vi har under året 

tagit fram en solkarta över Alingsås tätort 

där man kan gå in och se vilken potential 

det egna taket har för elproduktion med sol-

celler. Ökningen av antalet elbilar är också 

stor i Alingsås och efterfrågan på ladd-

platser ökar. Vi har därför under året tagit 

fram en ny tjänst där vi kan erbjuda våra 

kunder installation av laddstolpar, inklusi-

ve övervakning, styrning och betalsystem. 

Nätet av laddstolpar kommer att ingå i ett 

nationellt system där man bland annat kan 

använda en app i telefonen för att hitta 

lediga laddplatser.

Digitaliseringen är en stark kraft i sam-

hällsutvecklingen idag. Förutsättningen för 

detta är förstås att hela samhället får till-

gång till bredband med hög kapacitet. Vi 

har i vårt åtagande till Alingsås kommun 

bidragit till att ta fram en bredbandsstrategi 

för att klara de nationella bredbandsmålen 

till 2020. Bredbandsstrategin kommer att 

beslutas av kommunen under 2017. Det 

är vår största utmaning just nu, att i full 

konkurrens bygga en ny infrastruktur med 

fiber såväl i tätorter som på landsbygden 

under en tid av 4-5 år. Vi har kommit en bra 

bit på väg och har goda förutsättningar för 

att lyckas. Året som gått och de närmaste 

åren fram till 2020 kommer att vara som 

mest intensiva och innebära en ovanligt 

stor påfrestning på organisationen. 

Förutom att möjliggöra en omställning 

och en fantastisk utveckling i samhället 

innebär digitaliseringen att vi blir mer bero-

ende av att systemen fungerar och att 

sårbarheten för yttre påverkan ökar. Vår 

bransch märker idag av att intrång i syste-

men ökar och det är, och kommer än mer 

att vara, vår uppgift att värna om infrastruk-

turens säkerhet och försörjningstrygghet.

Alingsås Energis konkurrenskraft är god, 

vi har fortsatt konkurrenskraftiga priser och 

nöjda kunder. Fjärrvärmepriset har sänkts 

för femte året i rad samtidigt som vår lön-

samhet har stärkts. 2016 har vi genererat 

det bästa resultatet hittills i företagets histo-

ria. Vi trodde nog inte att vårt NKI – Nöjd-

kund-index – kunde öka mer, men i slutet 

av året fick vi nya siffror med 91% nöjda 

kunder. Samtidigt fick vi resultatet av årets 

medarbetarenkät, där 98% av personalen 

säger sig vara stolta över att arbeta på 

Alingsås Energi. Det är min tro att dessa 

nyckeltal hänger samman, för om man trivs 

på jobbet gör man också ett gott arbete för 

våra kunder. Det gör mig stolt att få leda 

denna verksamhet.

Vi tror att den nya tidens konsument 

ständigt är uppkopplad, välinformerad, 

bryr sig om miljö och hälsa, vill ha snabb 

tillgång till varor, tjänster och information 

och sätter stort värde på sitt boende, 

där tillgången till bra kommunikationer 

och infrastruktur är en av de viktigaste 

faktorerna. Digitaliseringen ger kun-

derna stora möjligheter att vara aktiva 

och flexibla på marknaden, med en 

ökande konkurrens som följd. 

Av tradition har vi haft medarbe-

tare som arbetat länge inom 

verksamheten. Under de 

senaste tre åren, beroen-

de på generationsskifte 

och tillväxt, har vi nyre-

kryterat nästan hälften 

av dem som arbetar på 

Alingsås Energi idag, 

samtidigt som vi internt 

gett medarbetare möj-

lighet att växa i nya rol-

ler. En medarbetare 

uttryckte det som 

så att vi både 

renoverar och 

bygger till 

under en tid då omvärld och marknad för-

ändras i en allt snabbare takt. Medelåldern 

inom Alingsås Energi är ganska låg idag, 

vilket borgar för att vi har en modern kom-

petens som kan möta den nya kunden 

med en modern och långsiktigt hållbar 

infrastruktur. Det är en trygg grund för att 

Alingsås skall kunna utvecklas och växa.

Jan Olofzon
VD

  

Jag har lärt mig att utvecklingen, i form av 

en produkt, ett system, ett företag eller kan-

ske rent av förutsättningarna i ett samhälle, 

kan beskrivas med en S-kurva. Lite trögt i 

början innan allt faller på plats, men sedan 

tar det fart innan det slutligen klingar av 

och något annat tar vid. Kan det vara så att 

vårt samhälle idag står inför avvecklingen 

av den industriella världen och att den 

världsbild vi lärt känna under 1900-talet är 

på väg att klinga av? Vi anar en nyordning 

men är lite vilsna då denna nya ordning inte 

riktigt tagit fart än. Ett dubbelt S helt enkelt, 

som bilden visar ovan. I den kontexten 

är det inte så konstigt att det sker stora 

svängningar i samhället, innan vi kommit 

in i nästa, förhoppningsvis, mer stabila fas. 

Vad kommer att hända med människans 

arbete, intelligens, arvsmassa och annat 

centralt när digitalisering och teknikutveck-

ling får förmågan att ta över? Förmodligen 

blir inte nästa fas som vi önskar om vi inte 

arbetar och kämpar för det.

Förändringar sker snabbt – för något 

år sedan var allt utstakat. Gränser skulle 

suddas ut, globalisering och urbanisering 

var en självklarhet. Under 2016 har vi fått 

se nationalstaten och främlingsfientligheten 

öka i betydelse och medborgarna är mer 

polariserade än förut.

Brexit, ledare i Ryssland, USA och 

flera länder i Europa utmanar den liberala 

världsordning som gällt sedan världskrigen 

på 1900-talet. Asien utvecklas i rasande 

fart. Världen står inför stora utmaningar 

som klimatförändringar och brist på resur-

ser – inte bara brist på material utan även 

på mat och vatten allt eftersom befolkning-

en ökar och fler blir allt äldre.

Samtidigt innebär utmaningarna också 

möjligheter. Många ledare världen över 

arbetar för att nå gemensamma överens-

kommelser. År 2015 och 2016 togs många 

viktiga beslut och åtaganden för att tillsam-

mans arbeta för att skapa en hållbar värld, 

exempelvis FN:s 17 hållbarhetsmål inom 

Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris. 

På EU-nivå har ambitiösa mål för utsläpp 

av växthusgas, för förnybar energi och 

energieffektivisering satts upp för år 2030. 

I Sverige har Miljömålsberedningen enats 

om målet att Sverige år 2045 inte ska ha 

några nettoutsläpp från växthusgaser och 

Energikommissionen har enats om ett mål 

om 100% förnybart elsystem till 2040. Mål 

med bred politisk uppslutning i Sveriges 

riksdag. Och mitt i allt står energifrågan 

högt på dagordningen som en central fråga 

för hållbar utveckling. 

Alingsås Energi arbetar med flera av 

Trygghet
Kvalitet 

Utveckling 

Var vardegrund: 

Vi ar mitt inne 
           i omvandlingsskedet
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V

Bygger för 
bredbandsmålet

Under 2016 förbereddes allt 

inför det första spadtaget för en ny 

biobränslepanna vid värmeverket 

på Sävelund. En satsning som planerats, 

beslutats och förberetts under hela året och 

som ska säkerställa att all värmeproduktion vid ett normalår kommer ske med förnyelsebara biobränslen. 

Investeringen uppgår till 82 miljoner kronor och biobränslepannan beräknas vara i drift vid 2018 års början.

lingsås kommun har under en rad 

år haft en positiv befolknings-

tillväxt, en trend som fortsätter, 

konstaterar Jörgen Damborg, 

Affärsområdeschef Värme.

– Genom investeringen i en ny fast-

bränslepanna vill vi bidra till utvecklingen 

genom att bibehålla en hög andel bio-

bränsle i fjärrvärmesystemet. Samtidigt 

säkerställer vi ett konkurrenskraftigt vär-

mepris även i framtiden, säger Jörgen 

som tillsammans med produktionsansva-

rig Einar Ström drivit processen med den 

nya pannan. Utöver sin ordinarie befatt-

ning är Einar numera även biträdande 

projekt- och byggledare för projektet i 

fråga.

Investeringsbeslutet har sin bakgrund i 

att Alingsås Energi kunnat konstatera att 

dagens produktionskapacitet helt enkelt 

inte kommer att räcka till på sikt.

– Den totala värmeproduktionen upp-

går för närvarande till ca 145 GWh varav 

ca 10 GWh produceras via bioolja och ca 

3 GWh via fossil eldningsolja vid pannan 

i kv Gjutaren. Den relativt höga andelen 

dyr ”spetslast” har bedömts motivera en 

ökad produktionskapacitet för fasta bio-

bränslen. Därutöver erfordras ytterligare 

pannkapacitet för att kunna bibehålla en 

hög andel biobränsleproducerad värme 

eftersom behovet successivt ökar och 

inom 15-20 år bedöms öka till ca 170 

GWh/år, förklarar Jörgen Damborg.

Den nya pannan kommer att eldas med 

fuktiga biobränslen och dimensioneras för 

en avgiven effekt på 14 MW med efter-

följande rökgaskondensor på ca 4 MW 

avgiven effekt.

Efter styrelsens beslut har upphandling 

skett och Jernforsen Energi System AB 

utsågs till leverantör av biopannan, medan 

Cowi AB står för byggkonstruktionen och 

NCC Sverige AB svarar för byggnationen 

med Markus Guldstrand från WSP Sverige 

AB som projektledare.

Den nya hallen uppförs mellan befint-

ligt pannhus och bränslelager och utrust-

ningen för bränsletransport kompletteras 

med nya transportörer till pannan.

– Under 2016 har vi också gjort en 

hel del förberedande arbete i form av 

ombyggnad av det befintliga vattensys-

temet samt påbörjat markarbetet, säger 

Einar Ström som tillsammans med övrig 

personal vid värmeverket i allra högsta 

grad varit involverad i processen.

– Det känns givetvis jätteroligt att vara 

delaktig och vi ser verkligen fram emot 

färdigställandet i december, säger Einar.

Slutbesiktning sker i början av 2018.

Även på Alingsås kommun är man 

nöjda med Alingsås Energis investering 

för miljön.

– En fossilfri verksamhet ligger helt i linje 

med kommunens övriga miljösatsning-

ar. Att Alingsås Energi dessutom kunnat 

sänka taxan under fem år i rad gynnar 

ju alla kommuninvånare på samma gång 

som det bidrar till en hållbar samhällsut-

veckling, säger en nöjd Daniel Filipsson, 

moderat kommunalråd.

- nu med ny och snabbare teknik

Investering 
i ny bio- 

bränslepanna
- for fornyelsebar
energiproduktion

A

Jörgen
Einar

Hela Sverige ska vara uppkopplat till 2025. Ett delmål i denna process är att 90% 

av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 

100 megabit per sekund innan 2020. Något som Alingsås Energi har som ambition 

att genomföra i Alingsås Kommun.

i har faktiskt höjt ribban rejält 

och tror oss kunna uppnå målet 

inom tätorten fram till 2020, 

säger Rickard Bern som är 

Affärsområdeschef Stadsnät.

– Vi hoppas även att nå en täckning om 

90% i de södra och mellersta kommunde-

larna, men här äger vi inte frågan själva fullt 

ut då vi är beroende av statliga bidrag.

Men som sagt – i tätorten pågår utbygg-

naden för fullt, även om Rickard inte vill 

avslöja några konkreta fakta på grund av 

konkurrenssituationen som råder.

En nyckel till fortsatt framgång är nyttjan-

det av en delvis ny teknik.

– Istället för schaktning kan vi i lämpliga 

bostadsområden använda fräsning, berät-

tar Kristian Nilsson (Nätansvarig Stadsnät) 

som tillsammans med Susanne Ernfridsson 

(Teknikchef) är operativt ansvarig för 

utbyggnaden av fiber.

Tekniken har många fördelar och är till 

stor vinning för den enskilde villaägaren 

vad gäller snabbhet och effektivitet.

– Genom fräsningen, då fibern läggs ner 

i backen i ett och samma moment, skapas 

ett 15 cm brett spår med ett djup om ca 

60 cm direkt i asfalten och vi kan faktiskt 

fräsa uppemot 200 meter per dag. Vi behö-

ver alltså inte stänga av några gator eller 

någonting under själva arbetet. När man 

kommer in på respektive villaägares tomt 

har vi en mer behändig maskin som plöjer 

ner kabeln på 30 cm djup i en takt om 15 

meter per minut utan någon större åverkan, 

säger Kristian. 

Fräsmetoden har såsom pilotprojekt tes-

tats på såväl Tegelbruket som Enehagen 

med gott resultat. Och med på ett hörn har 

representanter från Gatuenheten funnits.

– Vi följer den nya metoden med nyfi-

kenhet då den inte är helt okomplicerad i 

sig, eftersom en noggrann återställning är 

extremt viktig vad gäller asfaltsunderhållet, 

säger Mats Andersson, arbetsledare på  

Gatuenheten.

– Än så länge har vi dock bara goda 

erfarenheter och jag följer den fortsatta 

utvecklingen på nära håll.
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ntresset för att producera egen el med 

hjälp av solceller har vuxit kraftigt 

under senare år och många husä-

gare går och funderar på om husets 

tak är lämpligt för solpaneler, säger Alingsås 

kommuns miljöstrateg Fredrik Bergman, 

som tillsammans med kommunens ener-

girådgivare Jonas Dahl, Ola Setterby på 

GIS-avdelningen och Rickard Bern från 

Alingsås Energi står bakom initiativet till den 

digitala tjänsten. En tjänst som lanserades i 

samband med Framtidsveckan i april 2016 

och som kan hittas på Alingsås Energis 

hemsida. 

– Vår ambition är att medvetandegöra 

och skapa ett bra verktyg och beslutsun-

derlag för en eventuell investering i solpa-

neler. Det ligger också i vårt intresse att 

bidra till en utveckling på området för att 

verka för ett mer hållbart samhälle på sikt, 

förklarar Rickard Bern.

Alingsås Energi har finansierat projek-

tet medan GIS-avdelningen skapat själva 

plattformen som är baserad på en befintlig 

3D-modell över tätorten.

– Genom inmatning av speciella data 

har vi via en formel fått fram ett värde som 

anger en uppskattad årsproduktion bero-

ende på hur många kvadratmeter solpanel 

man sätter upp. Datan består av takytans 

sluttningslutning samt sluttningsriktning, 

dvs vilket väderstreck taket vetter mot, 

samt data från SMHI vad gäller den globala 

solinstrålningen per år mot en horisontell 

yta i Alingsåsområdet. Utifrån dessa data 

kan man sedan beräkna den genomsnittli-

ga solinstrålningen per kvadratmeter takyta 

per år, berättar Ola Setterby på kommu-

nens GIS-avdelning.

Med fakta i handen kan man sedan 

som enskild husägare ta hjälp av en 

installatör för att få en anpassad 

lösning och en kostnads-

kalkyl. Med på 

resan finns 

också 

Alingsås Energi för att ta hand om över-

skottselen.

– Solcellsanläggningen producerar lik-

ström och denna måste via en växelrik-

tare omvandlas till växelström. Här är vi 

behjälpliga med att installera en dubbelrik-

tad mätare  för in- och utgående el, förklarar 

Rickard Bern.

Bara under 2016 har solcellsanläggning-

ar i Alingsås ökat från nio till 27 stycken, 

vilket onekligen bådar gott för fram-

tiden. Och då kan solkartan vara 

ett lysande verktyg.

- ett lysande verktyg for solcellsinvestering

I

H

På knappt två år har Bolltorps handelsområde etablerat sig som en viktig och strategisk 

handelsdestination i Alingsås. Under rubriken Hos oss är allt lätt fixat kan man idag erbjuda 

30 000 kvm handel med intilliggande butiker och verksamheter inräknade. Och mer är att 

vänta om man får tro Per-Arne Ekström på Ekström Fastigheter som står bakom satsningen. 

- for en saker drift pa Bolltorp
PA Ekström har gått all-in

ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2016

Digital solkarta

är finns jättestor utvecklings-

potential med möjlighet till 

etablering av ytterligare minst 

8000 kvm handel inom nu gäl-

lande områdesplan, säger PA Ekström 

som äger fastigheterna Fodret 13 och 

14 där de senaste årens nyetableringar 

tillkommit. Vi pratar då om COOP, Flügger 

Färg, ÖoB, Harald Nyborg, Jysk och inte 

minst det senaste tillskottet – Rusta.

– Rusta var en viktig bit i vårt stora pus-

sel för att få till ett riktigt handelsområde 

som kompletterar innerstadshandeln och 

Vimpelns köpcentrum.

Totalt består området idag av 36 butiker/

verksamheter med tonvikt på ovan nämn-

da samt Mio Alingsås, Electrolux Home, 

Monterra, Inges Bil samt Nordsjö Idé & 

Design. Nordsjö är sedan länge också 

återförsäljare för Ballingslövs kök, samt 

sedan en tid tillbaka även för Panduro 

Hobby.

PA Ekström tog över området 2014 och 

sedan dess har allt gått i en rasande takt.

– En eloge till såväl Fabs som Alingsås 

Energi som varit behjälpliga i att för-

verkliga konceptet. Fabs genom själva 

fastigheterna och ambitionen att förändra 

inriktning på det tidigare småindustriområ-

det och Alingsås Energi när det kommer 

till infrastrukturen.

PA gick verkligen all-in när det gäller 

el, fjärrvärme och bredband med just 

Alingsås Energi som samarbetspartner.

– Vi hade tidigare en större kundcen-

tral i en av Fabs lokaler som fick rivas 

när Rusta byggde nytt, berättar Jörgen 

Damborg.

– Tillsammans med PA uppförde vi istäl-

let fyra mindre kundanpassade anlägg-

ningar för att försörja hyresgästerna i 

området med el, fjärrvärme och bredband.

Enligt PA har alla de större aktörerna nu 

sitt eget utrymme och sin egen teknikcen-

tral även om det ägs centralt ifrån.

– Vi fick till en mycket bra lösning ihop 

med Alingsås Energi som gett oss stor 

driftsäkerhet. Det har varit ett nöje att 

jobba med Alingsås Energi då de varit 

både snabbfotade, lyhörda och hand-

lingskraftiga, avslutar en nöjd PA Ekström.

Under 2016 lanserade 

Alingsås Energi ihop med Alingsås 

kommun en digital solkarta som gör det 

möjligt att beräkna den genomsnittliga 

solinstrålningen på takytor i Alingsås tätort. 

Ett perfekt verktyg för alla som är 

intresserade av att investera i en 

egen solcellsanläggning.

Ola

Rickard

Fredrik
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lingsås Energi kan med de nya, 

smarta laddstolparna erbjuda 

en enkel och smidig elbilsladd-

ning för både genomresande, 

besökare samt Alingsåsborna själva. 

Alingsås Energi äger och förvaltar alla 

laddstolpar som sätts upp. De första 

laddstolparna kommer att placeras i när-

heten av järnvägsstationen, vid Sveaplan 

samt i anslutning till Adelsköldsgatan i kv 

Mjölnaren. 

– För Alingsås Energi är utveckling av 

laddinfrastruktur en viktig del i att skapa 

ett mer hållbart Alingsås och vi är mycket 

nöjda med att snart kunna erbjuda en flex-

ibel och smart laddinfrastruktur för elbilar, 

säger Stefan Börjesjö, affärsområdeschef 

på Alingsås Energi.

Alingsås Energi har vid två tillfällen under 

2016 presenterat konceptet mer publikt 

och detta skedde i samband med en 

fastighetsmässa och vid ett seminarium 

om laddinfrastruktur i Estrad i september. 

Intresset har varit mycket stort.

– Vi ser detta samarbete som ytterli-

gare ett bevis på att vår nyckellösning för 

laddinfrastuktur för elbilar motsvarar vad 

våra kunder behöver. Vi är mycket nöjda 

med att Alingsås Energi har valt oss som 

samarbetspartner för att på ett enkelt sätt 

kunna hjälpa Alingsåsborna med att ladda 

sina elbilar med CO2-fri el, säger Tobias 

Henmark, chef för Fortum Charge & Drive 

Sverige.

I huvudsak installeras semisnabba 

laddstolpar som består av AC-laddare, 

max 22 kW och är förberedda för att 

kunna kommunicera över internet. Alingsås 

Energi kommer att ansluta dessa laddsta-

tioner till Charge & Drives molnbaserade 

system som bland annat övervakar drift, 

avhjälper fel samt erbjuder betallösningar 

för elbilsladdning. Inom kort kommer även 

lösningar för smarta laddstolpar att erbju-

das privatpersoner, företag, föreningar och 

samfälligheter.

Tillsammans med Charge & Drive 

erbjuder Alingsås Energi en rikstäckande 

tjänst för laddning av elbilar som länkar 

samman Alingsås med övriga laddplatser 

i Charge & Drives nordiska infrastruktur 

bestående av cirka 900 laddplatser.

FAKTA OM FORTUM CHARGE & DRIVE
Fortum Charge & Drive är pionjärer 

med mer än tio års erfarenhet av att 

utveckla laddningslösningar för elfor-

don. De erbjuder ett marknadsledan-

de affärssystem för laddinfrastruktur 

och är verksamma i Norge, Sverige, 

Finland och på Island. Totalt består 

nätverket i de nordiska länderna av 

drygt 900 anslutna smarta laddare. 

Molntjänsten Charge and Drive har 

bl.a. en flexibel betalningsfunktion, 

kundtjänst, webbapp med karta och 

omfattande funktioner för distansöver-

vakning. Tjänsten används redan av 

ett 50-tal samarbetspartners i Norden 

och uppemot 20 000 slutkunder. 

Bra 
laddinfra-
struktur för elbilar
- snart verklighet i Alingsas

Candidator har under senare år verkligen seglat upp som en IT-stjärna på den nationella 

företagshimlen. Med sina 150 anställda i Alingsås tillhör man faktiskt en av kommunens 

största arbetsgivare inom den privata sektorn. Numera är man en rikstäckande aktör med 

verksamheter på fem andra platser runt om i Sverige och två i Norge. Totalt sysselsätter 

man 270 medarbetare och omsätter i runda tal 350 MSEK på årsbasis.Alingsås Energi har 

tecknat avtal med Fortum Charge 

& Drive för att i samarbete med dem 

kunna bygga ut smart laddinfrastruktur 

för elbilar i Alingsås. Utbyggnaden 

som omfattar ett tiotal laddstolpar 

kommer att påbörjas under 

första kvartalet 2017.

andidator grundades 1997 av 

alingsåsarna Christer Johan-

nesson och Joakim Winberg 

och man levererar kompletta 

IT-drift-, telefoni- och outsourcingtjänster 

till företag och organisationer på den nord-

iska marknaden. Detta under devisen 

”Make IT simple”. 

Några av nycklarna till framgångssagan 

står att finna i företagets förmåga att dels 

ligga i framkant rent utvecklingstekniskt, 

men även att vara anpassningsbara i för-

hållande till kundernas behov. Ett bra bevis 

på detta är den kundanpassade lösning 

man fått till med sin stora serverhall som 

ligger i direkt anslutning till huvudkontoret i 

Alingsås. Här sker ”IT-hosting” med mycket 

hög säkerhet och tillgänglighet för över 500 

kunder.

– Vi har en så kallad Tier3-lösning, vilket 

i IT-branschen är ett vedertaget begrepp 

som bland annat stipulerar att all eltillförsel 

är såväl dubblerad som separerad. Något 

våra större kunder faktiskt har krav på, 

säger Christer Johannesson på Candidator.

Genom ett nära samarbete med Alingsås 

Energi har man fått till en skräddarsydd 

lösning som innebär eltillförsel via två elser-

viser med redundant förbindelse, dvs sepa-

rata infartsvägar som inte korsar varandra, 

med en total kapacitet om 2 megawatt. På 

så sätt har såväl tillgänglighets- som säker-

hetskraven uppfyllts med råge. Till detta 

kan även adderas en liknande redundant 

lösning vad gäller fiberanslutningen som är 

en förutsättning för kommunikationen med 

omvärlden för Candidator och deras kun-

der. Och som om det inte vore nog med 

detta – till fastigheten finns även fjärrvärme 

framdragen.

– Alingsås Energi har varit mycket bra 

att jobba med. De har varit lyhörda för våra 

behov, haft en god projektledning och en 

bra leveransprecision, då vi innan driftsätt-

ning hade en tajt deadline att förhålla oss 

till, säger en nöjd Christer som efter att allt 

kommit igång i april 2016 kunde andas ut 

och därmed erbjuda sina kunder en kom-

plett och trygg helhetslösning.

Extra kul är att all el är 100% grön, dvs 

kommer från sol, vind och vatten.A

C

Skräddarsydd lösning 
för el- och fiberanslutning
- ger hog tillganglighet och sakerhet
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Nyckeltal visar utmaningar
och möjligheter
Utöver ekonomiska parametrar arbetar Alingsås Energi med många andra nyckeltal som hjälper 

företaget att styra och möta förändringar. Värdena behandlar områden såsom miljö, arbetsmiljö

och kvalitet. Nedan redovisas ett antal utvalda områden och respektive nyckeltal i sammandrag 

för de senaste fem åren. Särskilt våra nöjda kunder och nöjda medarbetare visar att vi kan 

hantera utmaningar och samtidigt förbättra våra ”mjuka” värden.

 
  2016 2015 2014 2013 2012

Leverans 
Graddagar 

(anger uppvärmningsförhållandet gentemot ett normalkallt år) % 96% 90 % 79 % 96 % 98 %

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet) GWh 226 218 208 222 228

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet) GWh 122 112 108 122 124

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

      

Produktion      
Fjärrvärmeproduktion 

(totalt producerad fjärrvärmeenergi i Alingsås) GWh 143 133 128 144 145

Vindkraftproduktion 

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

     

Miljö     
Koldioxid per kWh el 

(specifika utsläpp per energienhet) g/kWh 0 0 0 0 0

Koldioxid per kWh fjärrvärme 

(specifikt utsläpp per energienhet) g/kWh 3,55 0,37 0,12 1,54 6,21

Avgiftspliktig kväveoxid 

(Utsläpp av kväveoxid från Sävelundsverket) kg 23983 23069 20501 23578 28245

Stoftutsläpp Sävelund 
(PM10-övervakad mängd från Sävelundsverket) kg 727 619 596 879 1940

Koldioxid från egna transporter (kg/fordon) kg/fordon 2413 2426 2613 2625 2654

     

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

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

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

Nöjd Medarbetarindex 

(andel positiva svar i medarbetarenkäten) % 98% 96 % 90 % 93 % 93 %

Antal arbetsmiljöhändelser 

(olycksfall, färdolycksfall, tillbud, riskobservationer) antal 7 21 14 14 7

Olyckor och färdolycksfall 

(händelser som resulterade i fysisk påverkan på medarbetare) antal 5 8 1 6 2

      

Kvalitet      
NKI (nöjd kundindex) % 91% 89% 85% 84 % 83 %

Avbrottstid (medelavbrottstid i min/år) min/år 9,5 41,6 12,3 17,3 16,2

Jan Olofzon

Birgitta Näslund

Jörgen Damborg

Rickard Bern

Susanne Ernfridsson

Gunnar Henriksson, ordf. 
(vice ordf. 2016)

AEAB och AENAB

Roger Andersson
AEAB och AENAB

Magnus Sandberg 
AEAB och AENAB 

Stefan Båge, SEKO, ordinarie
AEAB och AENAB 

Billy Westerholm, vice ordf.
(ordf. 2016)

AEAB och AENAB

Anne-Marlene Hjortskog
AENAB

Kerstin Rudfeldt Tjus 
AENAB

Fredrik Wizemann, SACO, ers.
AEAB och AENAB 

Björn Svennung
AEAB och AENAB

Jesper Lindahl
AEAB

Mats Magnusson
AEAB och AENAB

Peter Janflod, SEKO, ers.
AEAB och AENAB

Bengt Sernestrand
AENAB

Birgit Börjesson
AEAB och AENAB

Bertil Jonsson
AEAB och AENAB

Ulla Dalén
AEAB och AENAB

Kerstin Larsson
AENAB

Blerim Elshani
AENAB

Stefan Börjesjö

Inga-Lena Ström Löfqvist

Ledningsgrupp

Styrelseledamoter och ersattare

AEAB = Alingsås Energi AB
AENAB = Alingsås Energi Nät AB

SAKNAS 
PÅ BILD
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Information om verksamheten
Alingsås Energi Nät AB (AENAB), organisationsnummer 

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

nens samlade energiverksamhetet.  AENAB erbjuder varor och 

tjänster inom elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsnät och tjänster 

närliggande kärnverksamheten. I koncernen ingår det helägda 

dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB), organisationsnum-

mer 556499-0413.

Ägaren har i bolagsordning och ägardirektiv förklarat att kon-

cernen Alingsås Energi ska som huvuduppgift driva och utveckla 

infrastruktur för elnät, fjärrvärme och elektronisk kommunikation 

samt bedriva elhandel. Koncernen ska kunna sälja närliggande 

produkter och tjänster, erbjuda kunderna en helhetslösning inom 

bolagets olika verksamhetsområden samt verka för en god ener-

gihushållning hos hushåll och bolag.

Verksamheten skall bedrivas efter affärsmässiga principer i 

ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 

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

förutsättningar för, utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå 

kommunens vision.

Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat 

anges.

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

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

Kommun, organisationsnummer 212000-1553, och i koncernen 

ingår även Fabs AB och AB Alingsåshem. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Vädret år 2016 har i Alingsås varit 4% varmare än ett normalår och 

6% kallare än föregående år. Detta har stor inverkan på energi-

leveranserna och trots en allmän energieffektivisering i samhället 

har leveranserna varit ökande, vilket visar på en tillväxt i Alingsås. 

Främst har tillväxten skett i stadsnätet (bredband) och i elnätet 

med nya kunder, men också fjärrvärme visar en volymökning. 

Tillväxten i stadsnätet är exceptionellt hög då efterfrågan på 

bredband är mycket hög och strävan att nå bredbandsmålen 

till 2020 kräver en snabb utbyggnad. Främst sker förtätning och 

nyanslutning i Alingsås tätort, men parallellt sker också förbere-

delser och ansökan om bidrag för utbyggnad på landsbygden.

Planering och upphandling av ny biobränslepanna på 

Sävelundsverket och ansökan om nytt miljötillstånd för verksam-

heten har genomförts under året. I december tog styrelsen inves-

teringsbeslut, miljötillstånd har erhållits i januari 2017 och bygge 

och installation kommer att starta under vintern 2017.

Konkurrensen är påtaglig för elhandel och arbete har skett i 

dotterbolaget för att effektivisera interna processer, bland annat 

genom att upphandla en ny elhandelspartner.

Koncernen Alingsås Energi visar ett mycket gott ekonomiskt 

resultat för 2016.

Uppfyllande av ägardirektiv
Enligt ägardirektiven skall verksamheten sätta kunden i fokus 

genom en hög servicenivå, hög leveranssäkerhet och skäliga 

priser. Bolagen skall tillsammans med kunder och kommunkon-

cernen i övrigt utveckla helhetslösningar som bidrar till kundernas 

lingsås Energi kom som vanligt att 

spela en central roll i evene-

manget och som samordnare 

för själva workshopen stod än 

en gång Margaretha Stenmark, ljusdesig-

ner/belysningstekniker. Till sin hjälp hade 

hon ett antal professionella ljusdesigners 

hemmahörande lite varstans i världen, ett 

60-tal studenter samt inte minst alla duk-

tiga tekniker från Alingsås Energi. Totalt 

omfattade årets ljusslinga, med start och 

mål vid Estrad, sju fasta installationer 

samt ett antal extrainstallationer. Slingan 

var centralt lagd med passage genom 

Plantaget via Sidenvägen och muren längs 

med stadskyrkogården till Brunnsparken 

och åter genom centrum till Estrad.

Ljusrådet hade redan innan årets upp-

laga bestämt att en installation skulle per-

manentas och valet föll på gång- och 

cykeltunneln vid Plantaget som av många 

uppfattats som en otrygg passage. Bakom 

denna installation stod faktiskt Margaretha 

Stenmark själv.

– Jag ville knyta an rent historiskt till plat-

sen genom dess tidiga användningsområ-

de för odling av tobak och andra växtlighe-

ter för tygframställan, berättar Margaretha.

Båda väggarna i tunneln försågs med 

belyst rostrött så kallat corténstål som var 

utskuret med mönster från tyger på ena 

sidan och växter på den motsatta sidan. 

Även entréerna och växtligheten runt om 

var diskret ljussatta – en installation som 

rönte stor uppmärksamhet och gillande 

och som även fyllde en funktion genom att 

skapa trygghet vid passage genom tunneln.

– Ljussättningen är nu att betrakta som 

permanent och den visar på ett konkret sätt 

att det går att kombinera funktionalitet med 

estetik, konstaterar en nöjd Margaretha 

Stenmark.

A

Förvaltningsberättelse 
för Alingsås Energi Nät AB

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, 

556402-5905, får härmed avge årsredovisning och koncern-

redovisning för räkenskapsåret 2016-01-01– 2016-12-31.

En global 
Upplysning 
av stora mått
- som gav lokal trygghet vid tunnelpassage
Vädret till trots lockade 2016 års upplaga av Lights in Alingsås över 70 000 besökare. Temat för året 

var Upplysningen och man riktade strålkastarna mot FN:s mål för en hållbar global utveckling, där 

vi alla skall hjälpas åt att bekämpa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa 

klimatkrisen. Ett i sig tungt men ack så viktigt ämne.
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och ortens utveckling. Alingsås Energi skall vara ett föredöme i 

att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och 

ekonomi i verksamheten. 

För att mäta servicenivå mot kund genomförs kundundersök-

ningar fyra gånger om året och detta sammanställs i Nöjd-kund-

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

Sverigemedel för energiföretag totalt. NKI ligger på 91% (89%) 

jämfört med Sverigemedel för energiföretag på 73% (75%). 

Jämfört med liknade företag har Alingsås Energi under lång tid 

legat bland de bästa.

Leveranskvaliteten i Alingsås Energis elnät är mycket god. 

Medelavbrottstid per kund var cirka 10 (42) minuter under 2016, 

vilket är lågt i jämförelse med liknande elnätsföretag. Fjärrvärme 

har inte haft några avbrott hos kund som orsakats av produktions- 

eller distributionssystemet.

Lokalt har bolaget haft möjligheten att fortsätta sänka priserna 

på den till 100% förnyelsebara energin, inte bara mot bakgrund 

av marknadspriserna utan också av de investeringar som gjorts 

i bland annat egen värmeproduktion. Elpriserna var vid årets slut 

19% högre än vid årets början. Fjärrvärmepriserna har sänkts för 

femte året i rad, under 2016 sänktes priserna med 2%. Vi ligger 

idag under medelpriset för Sveriges alla fjärrvärmebolag. 

Under 2016 har all el som Alingsås Energi levererat haft 

ursprungsgarantier från förnyelsebar produktion med sol-, vind- 

eller vattenkraft. Fjärrvärmeproduktionen har, bland annat tack 

vare vädret, till 98,7% (99,8) använt förnyelsebara bränslen. 

Utsläppen av koldioxid per såld kWh fjärrvärme har varit 3,5 g/

kWh (0,4), att jämföra med det kalla året 2010 då värdet uppgick 

till 55,8. För att hålla en hög andel förnyelsebart bränsle i fram-

tiden, även under kallare år, och samtidigt säkerställa framtida 

konkurrenskraftiga priser har styrelsen tagit beslut om att bygga 

en ny biobränslepanna på Sävelundsverket.

För att mäta arbetsmiljön och trivsel på arbetsplatsen genom-

förs årligen en medarbetarenkät och resultatet sammanställs i 

Nöjd-medarbetar-index (NMI). Bland medarbetarna säger 98% 

(96%) att de är stolta över att jobba på Alingsås Energi. Trots att 

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

sedan 2014 (90%). Noterbart i sammanhanget är att persona-

lomsättningen under de senaste åren uppgått till nästan 20%, 

till övervägande delen beroende på generationsväxling. Nästan 

hälften av våra anställda har kortare anställningstid än tre år. Flera 

har också internrekryterats till nya roller i företaget. 

Det ekonomiska resultatet för 2016 översteg plan. Moderbolaget 

genererar en avkastning på totalt kapital med 7,7% (7,0), årets 

målsättning var 6,1%. Soliditeten uppgår till 46,3% (46,1).

Med ovanstående rapporterar bolaget uppfyllandet av ägardi-

rektivens målsättningar om skäliga priser och hög leveranskvalitet 

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

Prioriterade mål och åtaganden
Enligt Alingsås kommuns styrmodell tar kommunfullmäktige fram 

prioriterade mål där verksamheterna skall göra åtaganden som 

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

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

tifierat hållbar utveckling och infrastruktur som främsta områden 

där verksamheten kan bidra till samhällets utveckling.

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

len förnyelsebar energi, att bidra till en energieffektiv omställning 

samt att utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet, energi-

effektivitet och Alingsås som ljusstad.

Med 100% förnyelsebar energi har bolaget riktat insatserna mot 

en bibehållen andel förnyelsebar energi även i framtiden, i form av 

planering och beslut för en ny biobränslepanna på Sävelundsverket.

Exempel på bidrag till den energieffektiva omställningen är 

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

under året tagit fram en ny tjänst, laddplats för elbilar, som kan 

erbjudas till företag, bostadsrättsföreningar och till allmänna ladd-

platser, med teknik för driftövervakning, styrsystem och betalsys-

tem. Med denna tjänst kan nu Alingsås Energi tillsammans med 

Alingsås kommun ta en aktiv och ledande roll i utbyggnaden av 

laddstolpar i hela kommunen.

Intresset kring solceller ökar kraftigt. Främst är det privatkunder 

som väljer att sätta upp mindre anläggningar på sina hustak, sk 

mikroproducenter. Alingsås Energi hjälper dessa kunder med 

handel av överskottsel samt närliggande tjänster. Under året har 

en solkarta tagits fram tillsammans med Alingsås kommun i syfte 

att skapa intresse kring vilka förutsättningar som finns för mikro-

produktion för varje fastighet i Alingsås tätort. Alingsås Energi 

driver också ett utvecklingsprojekt i syfte att affärsmässigt hjälpa 

kunder och invånare i Alingsås att installera solceller. 

Lights in Alingsås 2016, det 17:e året, har genomförts med 

ett ökat ansvar för Alingsås Energi i genomförandet av årets 

workshop. Under året har vi arbetat för att evenemanget skall 

miljödiplomerats enligt svensk miljöbas, ett projekt som har letts 

av Alingsås Energi. Alingsås Energi har också fortsatt arbetet att 

tillsammans med bland andra samhällsbyggnadsförvaltningen 

färdigställa en ljusplan för Alingsås. Planens kärnbudskap är att 

ljusplaneringen i Alingsås skall utgå ifrån människors behov och 

präglas av ett estetiskt förhållningssätt, en vackert belyst stad 

ökar lusten och möjligheten att röra sig till fots, cykel och med 

kollektivtrafik. Om- och utbyggnad av gatubelysningen har fort-

satt. Fast installerad konstbelysning har installerats på Alingsås 

Energis initiativ i tunneln till Plantaget.

Utveckling av infrastrukturen är det andra området där verk-

samheten kraftfullt bidrar till kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Under året har fjärrvärme byggts ut bland annat i Stadsskogen, 

på Fodret, på Kristineholm, på Tomtered, till Tokebacka och i 

centrala staden. Elnätet har bland annat byggts ut på Borgens 

Gata (E20) och i centrala staden. Ombyggnad av luftledningar till 

ledningar i mark har skett mellan Torp och Rödene. Endast 1,5 km 

av högspänningsnätet består idag av luftledning, allt annat består 

av vädersäkra jordkablar.

Alingsås Energi agerar nu kraftfullt i vårt åtagande för att för-

flytta Alingsås kommun mot bredbandsmålet 2020. Vi är i fasen 

att förtäta och nyansluta främst villafastigheter i kommunens tät-

orter samt parallellt samordna utbyggnadsprojekt i främst södra 

kommundelen på landsbygden. Expansionen sker etappvis och i 

samverkan med Bjärke Energi som verkar i norra kommundelen. 

Alingsås Energi jobbar också fram, tillsammans med Alingsås 

kommun, en reviderad bredbandsstrategi. Utkastet till bred-

bandsstrategi skall presenteras för KSAU under vintern 2017. 

Utvecklingsprojekt för effektivt byggande, med fräsning istället 

för grävning i gatorna, har framgångsrikt drivits tillsammans med 

kommunens Tekniska förvaltning.

Omvärld och framtida utveckling
Världen står inför stora utmaningar - klimatförändring, resursbrist, 

urbanisering, globalisering, digitalisering, migrationer, terrorhot 

och konflikter. Nationalism och protektionism hotar den libera-

la världsordning vi känner sedan världskrigen på 1900-talet. 

Utvecklingen idag innehåller många paradoxer, för samtidigt har 

det under 2015 och 2016 slutits ett antal globala och nationella 

överenskommelser med åtaganden för att tillsammans arbeta 

för att skapa en hållbar värld. FN har antagit 17 globala håll-

barhetsmål inom Agenda 2030 och världens ledare har slutit 

överenskommelser om klimatet i Parisavtalet. Även på EU-nivå 

har ambitiösa mål för växthusgasutsläpp, förnybar energi och 

energieffektivisering satts upp för år 2030. Under 2016  har 

svenska mål tagit form. Miljömålsberedningen enades om ett 

mål att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp från växt-

husgaser och Energikommissionen enades om ett mål om 100% 

förnybart elsystem till 2040. Mål med bred politisk uppslutning i 

Sveriges riksdag. I oktober 2016 hade klimatavtalet ratificerats av 

tillräckligt många länder för att Parisavtalet ska träda ikraft. Viktiga 

nationer som USA, Kina och Indien har ratificerat liksom EU. Mitt 

i allt detta står energifrågan högt på dagordningen och överens-

kommelserna pekar ut en inriktning för utveckling under lång tid 

framöver. Teknikutvecklingens och digitaliseringens kraft är stark 

och snabb och kommer att i många fall att påverka utvecklingen 

mer än vad politik förmår att göra.

Vi tror att den nya tidens konsument är ständigt uppkopplad, 

välinformerad, bryr sig om miljö och hälsa, vill ha snabb tillgång 

till varor, tjänster och information och sätter stort värde på sitt 

boende, där tillgång till bra kommunikationer och infrastruktur 

är en av de viktigaste faktorerna. Digitaliseringen ger kunderna 

stora möjligheter att vara aktiva och flexibla på marknaden, med 

en ökande konkurrens som följd.

Lokalt kan Alingsås Energis verksamhet bidra till omställningen 

för Alingsås och dess invånare. Bolaget har stora möjligheter att 

bidra till en hållbar utveckling med omställning av energisystem, 

transporter och kommunikationer. Den lokala närvaron är fortsatt 

ett starkt konkurrensmedel.

Verksamhetens utmaning är att bibehålla konkurrens- och 

utvecklingskraft under allmän energieffektivisering, minskande 

leveranser och låga energipriser. Teknikutvecklingen möjlig-

gör nya aktörer och nya affärsmodeller, liksom den innebär 

ökande risker och sårbarhet för yttre påverkan av infrastrukturen. 

Betydelsen av en väl utbyggd, samordnad och säker infrastruktur 

ökar, inte minst betydelsen av infrastruktur för elektronisk kommu-

nikation med hög kapacitet, för att människor ska välja att bo och 

arbeta i Alingsås.

Flerårsöversikt*
KONCERN 2016 2015 2014 2013 2012**

Nettoomsättning 234 555 219 237 225 839 253 013 256 765

Rörelseresultat 46 723 39 740 44 543 43 364 25 740

Resultat efter finansiella poster 42 567 34 792 38 466 38 499 21 936

Balansomslutning  636 868 575 675 604 241 597 157 486 217

Eget kapital 298 012 273 707 255 412 235 020 214 552

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 642 84 607 65 997 34 439 17 046

Soliditet, % 46,8 47,5 42,3 39,4 44,1

Vinstmarginal, % 20,1 18,3 20,0 17,5 10,4

Avkastning på eget kapital, % 14,3 12,7 15,1 16,4 10,2

Avkastning på totalt kapital, % 7,4 7,0 7,5 7,4 5,5

Medelantalet anställda 57 54 53 49 44 
    

MODERFÖRETAG 2016 2015 2014 2013 2012**

Nettoomsättning 181 215 169 730 168 881 184 593 183 558

Rörelseresultat 46 502 38 526 43 893 43 529 22 635

Resultat efter finansiella poster 42 246 33 437 37 493 38 754 18 817

Balansomslutning 608 056 557 132 569 583 553 894 412 061

Eget kapital 52 193 52 602 51 545 52 567 52 426

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 795 79 769 61 099 41 961 16 974

Soliditet, % 46,3 46,1 41,7 38,6 46,7

Vinstmarginal, % 25,8 22,8 26,2 23,7 12,8

Avkastning på eget kapital, % 15,0 13,0 15,8 18,1 9,8

Avkastning på totalt kapital, % 7,7 7,0 7,8 7,9 5,7

Medelantalet anställda 56 52 51 47 42

*) From 2015 nettoredovisas koncerninterna poster, tidigare år har dessa redovisats brutto. Förändringen påverkar soliditet och balansomslutning för jämförelseåret 2015.
**) Jämförelseåret för 2012 har inte räknats om enligt K3.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

NOT
KONCERN

2016
KONCERN

2015

MODER-
FÖRETAG 

2016
 

MODER-
FÖRETAG 

2015

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3 234 555 219 237 181 215 169 730

Anslutnings och servisavgifter 7 345 7 126 7 345 7 126

Aktiverat arbete för egen räkning 7 197 6 233 7 197 6 233

Övriga rörelseintäkter 2 976 3 093 2 964 3 093

252 073 235 689 198 721 186 181

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -96 719 -89 436 -44 886 -43 396

Anläggningskostnader -8 550 -8 957 -8 549 -8 899

Övriga externa kostnader 4, 5 -21 286 -24 237 -20 456 -23 525

Personalkostnader 6 -40 264 -38 443 -39 797 -36 960

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar

-38 531 -34 876 -38 531 -34 876

-205 350 -195 949 -152 219 -147 656

Rörelseresultat 46 723 39 740 46 502 38 526

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 330 389 229 248

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -4 487 -5 337 -4 484 -5 337

-4 156 -4 948 -4 256 -5 089

Resultat efter finansiella poster 42 567 34 792 42 246 33 437

Bokslutsdispositioner 9 -11 300 -11 300 -42 485 -32 000

Resultat före skatt 31 267 23 492 -239 1 437

Skatt på årets resultat 10 -6 961 -5 197 -170 -380

ÅRETS RESULTAT 24 305 18 294 -409 1 057

Personal 
Medelantalet anställda i koncernen var 57 personer (54). Av totala 

antalet medarbetare var 39 män (39) och 18 kvinnor (15).

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, liksom föregående år, 

utförts inom koncernen. Friskvårdsarbetet har fortsatt med möj-

lighet till en friskvårdstimme per vecka samt ett friskvårdsbidrag 

om maximalt 2 500 kronor per år.

Miljö
Inom koncernen finns 2 tillståndspliktiga och 3 anmälningsplik-

tiga verksamheter enligt miljöbalken. Sävelund och Gjutaren är 

tillståndspliktiga, Noltorp, Hemsjö och vår avfallshantering är 

anmälningspliktiga. Dessa verksamheter utgörs framför allt av vär-

meproduktion. Därmed är en stor del av koncernens verksamhet 

beroende av den tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheten. 

Samtliga verksamheter har giltiga tillstånd.

Den tillståndspliktiga verksamheten påverkar miljön i och med 

att värmeproduktion förbränner biobränsle och olja, vilket medför 

utsläpp i framför allt luften. Huvudsakliga fasta restprodukter ur 

processen är aska från biobränslen som återförs till skogen.

Alingsås Energi har sedan 2015 certifierat sitt miljöarbete mot 

ISO 14001. Arbetsmiljöarbetet är sedan 2009 certifierat mot AFS 

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

med stöd av dessa system.

Finansiell riskstyrning och osäkerhetsfaktorer
Styrelserna upprättar skriftliga policies såväl för specifika områ-

den såsom elprisrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning 

av derivatinstrument. Alingsås Energi har en finanspolicy som 

ska minimera de finansiella nettokostnaderna över tiden samtidigt 

som riskerna i denna policy iakttas.

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 rän-

tederivat.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd 

olika finansiella risker: marknadsrisk (elprisrisk, valutarisk, och 

ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Elhandelsbolagets över-

gripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten 

på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera 

potentiella ogynnsamma effekter på företagets finansiella resultat. 

Riskhanteringen sköts av ekonomiavdelningen i nära samarbete 

med affärsområdet elhandel enligt policies som fastställts av 

styrelsen.

A. MARKNADSRISKER
(i) Elprisrisk
Alingsås Energi ABs försäljning av el till kunder sker såväl till 

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

den fysiska elmarknaden. Sverige är indelat i fyra prisområden 

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

köps in och säljs. Den exponering som detta medför hanteras 

med hjälp av finansiella elterminskontrakt som säkrar systempris 

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

prisdifferenskontrakt som säkrar skillnaden mellan systempris och 

områdespriser.

(ii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Ränterisken uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning 

som görs med rörlig ränta utsätter bolaget för ränterisk avseende 

kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter företaget 

för ränterisk avseende verkligt värde. Alingsås Energi Nät AB har 

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

(iii) Valutarisk
Den finansiella elmarknaden i Norden prisätter el i euro. Den valu-

tarisk 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 

tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexpo-

neringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och 

avtalade transaktioner. Alingsås Energi följer upp och analyserar 

kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning 

och leverans erbjuds.

C. LIKVIDITETSRISK
Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras för att säkerstäl-

la att det finns tillräckligt med kassamedel för att möta behovet 

i den löpande verksamheten. På balansdagen hade Alingsås 

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

behållning på koncernkontot.

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

Balanserad vinst 11 235 087

Årets resultat -409 070

Summa 10 826 018

Styrelsen förelår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning 

överförs

Summa 10 826 018

Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkän-

nande, lämnats med 11 300 000 kr.

Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fort-

satt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget 

bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. 

Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej 

hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 

sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade 

koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som 

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

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

bokslutskommentarer.
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Balansräkning – tillgångar    
Belopp i tkr

NOT
KONCERN
2016-12-31

KONCERN
2015-12-31

MODER-
FÖRETAG

2016-12-31

MODER-
FÖRETAG

2015-12-31

Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark 11 48 192 50 112 48 192 50 112

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 424 884 426 610 424 884 426 610

Inventarier, verktyg och installationer 13 8 803 9 316 8 803 9 316

Pågående nyanläggningar 14 47 079 23 747 47 079 23 747

528 958 509 786 528 958 509 786

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag 15 8 740 8 740

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 158 158 158 158

Uppskjuten skattefordran 17 696 763 – –

854 921 8 898 8 898

Summa anläggningstillgångar 529 812 510 707 537 856 518 684

Omsättningstillgångar

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Utsläppsrätter 1 704 1 368 1 704 1 368

Elcertifikat 3 162 6 964 – –

4 866 8 332 1 704 1 368

VARULAGER MM
Råvaror och förnödenheter 8 399 6 371 8 399 6 371

Pågående arbete för annans räkning 86 53 86 53

8 485 6 424 8 485 6 424

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 16 731 22 326 10 141 9 639

Fordringar hos Alingsås kommun 35 485 – 20 917 –

Fordringar hos kommunala bolag 5 421 4 159 5 332 4 128

Aktuell skattefordran 2 508 2 316 1 107 1 136

Övriga fordringar 5 717 7 1 208 7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 27 833 20 945 21 297 15 441

93 695 49 753 60 001 30 350

Kassa och bank 10 459 10 306

Summa omsättningstillgångar 107 056 64 968 70 200 38 449

SUMMA TILLGÅNGAR 636 868 575 675 608 056 557 132

Balansräkning – eget kapital och skulder    
Belopp i tkr

NOT
KONCERN
2016-12-31

KONCERN
2015-12-31

MODER-
FÖRETAG 

2016-12-31

MODER-
FÖRETAG 

2015-12-31

Eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital 19 38 000 38 000 38 000 38 000

Reservfond 3 367 3 367

41 367 41 367

FRITT EGET KAPITAL
Balanserat resultat 11 235 10 178

Årets resultat -409 1 057

10 826 11 235

Övrigt tillskjutet kapital 3 367 3 367

Annat eget kapital inkl. årets resultat 256 645 232 340

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 298 012 273 707

298 012 273 707 52 193 52 602

Obeskattade reserver 20 293 822 261 937

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 630 705 630 705

Uppskjuten skatteskuld 21 65 682 58 596 470 300

66 312 59 301 1 100 1 005

Långfristiga skulder 22

Checkräkningskredit 23 – – – –

Övriga skulder till kreditinstitut 150 000 115 000 150 000 115 000

150 000 115 000 150 000 115 000

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 23 – – – –

Övriga skulder till kreditinstitut 70 000 80 000 70 000 80 000

Leverantörsskulder 22 599 18 143 22 374 12 476

Skulder till dotterföretag – – 8 570 6 754

Skulder till Alingsås kommun – 5 035 – 15 750

Övriga skulder 13 041 7 985 3 489 3 776

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 16 904 16 504 6 508 7 833

122 545 127 667 110 942 126 589

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 636 868 575 675 608 056 557 132



22 ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2016 23ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2016

 

Förändring av eget kapital    
Belopp i tkr

KONCERN AKTIEKAPITAL
ÖVRIGT 

TILLSKJUTET KAPITAL
ANNAT EGET KAPITAL 

INKL. ÅRETS RESULTAT TOTALT EGET KAPITAL

Ingående balans 2016-01-01 38 000 3 367 232 339 273 706

Årets resultat 24 305 24 305

Utgående balans 2016-12-31 38 000 3 367 256 645 298 012

MODERFÖRETAG AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAT RESULTAT TOTALT EGET KAPITAL

Ingående balans 2016-01-01 38 000 3 367 11 235 52 602

Årets resultat -409 -409

Utgående balans 2016-12-31 38 000 3 367 10 826 52 193

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

  Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovis-

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

koncernredovisning (K3).  

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som 

använts vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan. 

Tillämpade redovisningsprinciper är, förutom redovisningen av 

utsläppsrättigheter, oförändrade från föregående år. 

   

Koncernredovisning   
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernre-

dovisning i vilken Alingsås Energi Nät AB  ingår är AB Alingsås 

Rådhus (org.nr. 556656-2244) med säte i Alingsås. Ägare för AB 

Alingsås Rådhus är Alingsås kommun (org.nr. 212000-1553) med 

säte i Alingsås. 

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföre-

taget fram till och med 31 december 2016.  

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden inne-

bärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en trans-

aktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 

tillgångar och övertar dess skulder. 

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdis-

positioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag 

för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obe-

skattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan 

uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjuten skatt beak-

tas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde.  

Utöver vad som framgår av bokslutsdispositioner och obeskat-

tade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen 

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. 

Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så 

krävs för att säkerställa överensstämmelse med koncernens 

redovisningsprinciper.

TRANSAKTIONER SOM ELIMINERAS VID KONSOLIDERING
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och 

förluster som uppkommit genom transaktioner mellan koncernfö-

retag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovis-

ningen. 

Resultaträkning
Intäktsredovisning   
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverk-

samheten.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens 

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

tjänster redovisas ingen intäkt.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller 

beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 

moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION AV ENERGI
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. 

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

värme eller bredband, intäktsredovisas i den omfattning som 

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

avgiften är kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten 

över den tid som avtalats med kunden.

Kassaflödesanalys    
Belopp i tkr

NOT
KONCERN

2016
KONCERN

2015

MODER-
FÖRETAG

 2016

MODER-
FÖRETAG

 2015

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 46 723 39 740 46 502 38 526

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 37 531 34 876 37 531 34 876

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 25 677 2 805 677 -413

84 931 77 421 84 710 72 989

Erhållen ränta 330 389 229 248

Erlagd ränta -4 487 -5 337 -4 484 -5 337

Betald inkomstskatt 0 165 29 128

Nettokassaflöde från 
den löpande verksamheten 

80 774 72 638 80 483 68 028

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 317 3 301 -2 062 1 161

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -43 749 35 605 -29 679 24 891

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 6 300 -26 937 -7 947 -14 311

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 642 84 607 40 795 79 769

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -58 075 -48 440 -58 075 -48 440

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 284 – 284 –

Förvärv av övriga finansiella tillgångar – -142 – -142

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 791 -48 582 -57 791 -48 582

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag – – 3 000 4 889

Lämnade koncernbidrag -11 300 -11 300 -11 300 -11 300

Upptagna lån 25 000 -25 000 25 000 -25 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 700 -36 300 16 700 -31 412

Årets kassaflöde -449 -275 -296 -225

Likvida medel vid årets början 459 734 306 531

Likvida medel vid årets slut 10 459 10 306

HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

Koncernen innehar tillgodohavande på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 32 225 tkr (4 540).

Moderföretaget innehar tillgodohavande på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 17 297 tkr (-16 924).
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ELCERTIFIKAT   
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Energimyndigheten genom 

egen produktion redovisas i den månad som produktion sker. 

Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktions-

månaden och ingår i posten Nettoomsättning för moderföretaget.

UTSLÄPPSRÄTTER   
Enligt gällande regelverk tas utsläppsrätter upp i koncernen och 

i moderföretaget. Intäkter från utsläppsrätter redovisas i den takt 

med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde 

vid tilldelningstidpunkten.

RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. 

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller opera-

tionell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 

riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt 

väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är 

operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid 

leasingavtalets ingående.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal som opera-

tionella leasingavtal. I koncernen finns inga väsentliga finansiella 

leasingavtal, varför alla leasingavtal även i koncernen redovisas 

som operationella leasingavtal.

Ersättningar till anställda
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, 

bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 

12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in 

ersättningen och kostnadsförs löpande.

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Avgiftsbestämda pensionsplaner (PA-KFS-09, Gamla PA-KFS) 

är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 

fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Avgifter till 

avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räken-

skapsår de avser. 

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbe-

stämda pensionsplaner (Gamla PA-KFS). 

Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersätt-

ningar efter avslutad anställning. Eftersom koncernen inte har 

några förpliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller 

ytterligare belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida 

ersättningar till anställda redovisas planen som en avgiftsbe-

stämd plan.

Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom 

betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda 

pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den 

relevanta tjänsten utförs.

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING   
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om kon-

cernen är förpliktigat att avsluta en anställning före den normala 

tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för 

att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av 

uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med 

tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till 

och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas 

eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 

beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 

fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 

därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
 Byggnader 12-60 år

 Byggnadsinventarier 5-15 år

 Markanläggningar 5-20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
 Eldistributionsanläggningar 10-30 år

 Fjärrvärmeanläggningar 20-25 år

 Fjärrvärmeverk 10-15 år

 Stadsnätsanläggningar 5-25 år

 Belysningsanläggningar 15-30 år

 Vindkraftsanläggningar  15 år

 Externa mätare 10 år

Inventarier, verktyg och installationer
 Maskiner och inventarier 5-10 år

 Datorer 3 år

 Fordon 5-15 år

 

Nedskrivningar
NEDSKRIVNINGAR AV 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att 

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

sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en ned-

skrivning som kostnadsförs.

NEDSKRIVNING AV 
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Allmänna principer   
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon 

indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har 

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

ens återvinningsvärde.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de 

skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-

räkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 

som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla 

koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt 

sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-

värde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande 

komponenter när dessa har väsentligt olika nyttjandeperioder. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat 

med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning 

sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

ANSKAFFNINGSVÄRDE
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt 

hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats 

och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt 

med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för 

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

sulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag 

som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

TILLKOMMANDE UTGIFTER
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de 

framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgång-

en kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs 

utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Finansiella instrument
KUNDFORDRINGAR OCH LIKNANDE FORDRINGAR
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar 

med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa 

med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhanda-

håller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan 

avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna.

Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde som 

beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar.

FINANSIELLA SKULDER 
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

värde, dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat med den 

effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det inne-

bär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas 

till nominellt belopp.

DERIVATINSTRUMENT
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, 

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

framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker. 

Immateriella omsättningstillgångar
Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

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

Inköpta elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter finns registrera-

de 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 finansiella instrument. 

 

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det 

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hän-

förliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskat-

tade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag 

för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstad-

komma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, 

först-ut-metoden (FIFU).

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna 

skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal 

rätt till kvittning.

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 

vser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-

skapsårs 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 avse-

ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 

händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, 

dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och 

skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga 

underskott. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskju-

ten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändring-

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

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas 

enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 

balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som 
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  Not 4  Operationell leasing     

Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 433 tkr (428), 

varav i moderföretaget 433 tkr (428).

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 

 KONCERN    MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015  

Inom 1 år 209 234 209 234

1-5 år 345 197 345 197

Senare än 5 år 20 – 20 –

Summa 574 431 574 431

  Not 5  Ersättning till revisorer      
   
 KONCERN    MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015  

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 118 179 73 113

Biträde till lekmanna-

revisorerna 90 46 45 46

Andra uppdrag 166 173 142 124

Summa 374 397 260 282

Av kommunen vald 

lekmannarevisor    

Revisionsuppdraget 43 39 21 19

Summa 43 39 21 19

Totala ersättningar 
till revisorer 417 436 282 301

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och 

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 

revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föran-

leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av 

sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 

  Not 6  Löner och ersättningar     

Löner och ersättningar till anställda   
 KONCERN    MODERFÖRETAG

Löner och 2016 2015 2016 2015  

andra ersättningar

Styrelse och VD 11 511 1 557 1 320 1 357

Övriga anställda 24 685 23 674 23 984 22 487

Summa löner och 
andra ersättningar 26 196 25 230 25 304 23 844
Sociala kostnader

Pensionskostnader  3 001 2 725 3 003 2 624

Varav för styrelse och VD 528 598 528 598

Övriga sociala kostnader  8 962 8 290 8 692 7 895

Summa sociala kostn. 11 962 11 014 11 695 10 5192
    

 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  KONCERN    MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015 

Kvinnor 18 15 18 15

Män 39 39 38 37

Totalt  57 54 56 52

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)  
  KONCERN    MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015 
Styrelse
Kvinnor 2 2  2 2

Män 6 6  5 5

Totalt 8 8 7 7

Övriga ledande 
befattningshavare
Kvinnor 3 2  3 2

Män 4 5  3 4

Totalt 7 7 6 6

  Not 7  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
   
 KONCERN   MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015 

Ränteintäkter från 

koncernföretag   200 200

Ränteintäkter från 

Alingsås kommun – 2 – 2

Ränteintäkter 

från övriga företag 57 52 15 26

Övr. finansiella intäkter 273 334 14 20

Summa 330 389 229 248

  Not 8  Räntekostnader och liknande resultatposter
   
 KONCERN             MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015 

Räntekostnader till 

övriga företag -3 726 -4 682 -3 723 -4 682

Borgensavgift 

Alingsås kommun -761 -655 -761 -655

Summa -4 487 -5 337 -4 484 -5 337

  Not 9  Bokslutsdispositioner   

 KONCERN    MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Överavskrivningar   -31 885 -23 700

Erhållna koncernbidrag – – 700 3 000

Lämnade koncernbidrag -11 300 -11 300 -11 300 -11 300

Summa -11 300 -11 300 -42 485 -32 000

  

sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 

framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje 

balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skat-

temässiga resultat.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en 

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

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

krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av 

beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker 

är väsentlig 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 hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter 

och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av 

kvotpliktsavgift. 

Övrigt
Ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse redovisas 

* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars

 förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera 

 osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kon-

 troll, inträffar eller uteblir.

 

* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men

 som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det

 inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas

 för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan

 beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

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

koncernens gemensamma konto, utgörs av disponibla tillgodoha-

vanden hos banker.

  Not 2  Väsentliga uppskattningar och bedömningar
  

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att 

företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och 

andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansda-

gen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av 

de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det 

görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovi-

sade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfa-

renhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses 

vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömning-

ar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgång-

ar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-

ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträk-

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.

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV 
FÖR IMMATERIELLA OCH MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen har betydande värden redovisade i balans-

räkningen avseende immateriella och materiella anlägg-

ningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i 

enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i 

koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinci-
per. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter 

har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller 

verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 

beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseen-

de framtida kassaflöden och andra adekvata antagan-

den avseende exempelvis avkastningskrav. 

INKOMSTSKATTER OCH 
UPPSKJUTNA SKATTER
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna 

skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realise-

rade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa upp-

skjutna skatter måste vissa antaganden och uppskatt-

ningar göras avseende framtida skattekonsekvenser 

som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen 

redovisade tillgångar och skulder och motsvarande 

skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar 

och skattesatser kommer att vara oförändrade samt 

att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte 

kommer att ändras.

  
  Not 3  Nettoomsättning
  

Nettoomsättning per verksamhetsgren

 KONCERN      MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Elförsäljning 58 991 54 973 – –

Elnät 63 177 59 663 63 177 59 663

Fjärrvärme 88 795 83 180 88 795 83 180

Stadsnät 11 814 9 197 11 814 9 200

Vindkraft 27 -86 27 -86

Tjänster 11 750 12 310 17 401 17 773

Nettoomsättning 234 555 219 237 181 215 169 730
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ANTAL
ANDELAR

  REDOVISAT VÄRDE

2016 2015

ANDEL, %
KAPTITAL
(RÖSTER)

  Not 17  Uppskjuten skattefordran

 2016 2015

 TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN

Koncern SKILLNAD SKULD FORDRAN SKILLNAD SKULD FORDRAN

Övriga temporära skillnader

Finansiella anläggningstillgångar 696 – 696 763 – 763

Redovisat värde   696   763

  Not 21  Uppskjuten skatteskuld       

 2016 2015

 TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN

Koncern SKILLNAD FORDRAN SKULD SKILLNAD FORDRAN SKULD

Obeskattade reserver       

Ackumulerade överavskrivningar –  64 641 –  57 626

Periodiseringsfonder –  571 –  670

Övriga temporära skillnader      

Utsläppsrätter   470   300

Redovisat värde   65 682   58 596
       

Moderföretaget 
Utsläppsrätter –  470 –  300

Redovisat värde   470   300

  Not 15   Andelar i koncernföreag

     MODERFÖRETAG

   2016 2015
Ingående ack.

anskaffningsvärden   8 740 8 740

Utgående ack.
anskaffningsvärden   8 740 8 740

Dotterföretaget Alingsås Energi AB, org nr 556499-0413, 
med säte i Alingsås 

 100% (100) 13 333 8 740 8 740
Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 

  Not 16  Andra långfristiga värdepappersinnehav  
 
  KONCERN             MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015
Ingående ack.

anskaffningsvärden 159 16 159 16

Förvärv – 143 – 143

Utgående ack.
anskaffningsvärden 159 159 159 159

Ingående ack.

anskaffningsvärden -1 – -1 –

Årets nedskrivning – -1 – -1

Utgående ack. 
nedskrivningar -1 -1 -1 -1
Redovisat värde 158 158 158 158

Svenska Värmeverkens 
Ekonomiska Förening 
(VÄRMEK) 15 15 15 15

Netwest 143 143 143 143

 158 158 158 158

   Not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

                 KONCERN             MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Upplupna intäkter 26 323 18 640 19 821 13 187

Övriga poster 1 510 2 306 1 476 2 254

Redovisat värde 27 833 20 945 21 297 15 441

  Not 19  Aktiekapital  

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.
                                 MODERFÖRETAG

Tecknade och betalda aktier:   2016 2015

Vid årets början   380 000 380 000

Summa aktier vid årets slut   380 000 380 000

  Not 20  Obeskattade reserver 
 
   MODERFÖRETAG

   2016 2015

Ackumulerade överavskrivningar   293 822 261 937

Redovisat värde   293 822 261 937

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.   

  Not 22  Långfristiga skulder
 
                   KONCERN               MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Förfallotidpunkt 

från balansdagen: 

Mellan 2 och 5 år 150 000 115 000 150 000 115 000

Senare än 5 år – – – –

Redovisat värde 150 000 115 000 150 000 115 000

  Not 10  Skatt på årets resultat
 
      KONCERN   MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt 192 -79 – -79

Förändring av uppskj. skatt 
avseende temp. skillnader -237 -257 -170 -300

Förändring av uppskj. skatt 
avseende obeskatt. reserver -6 916 -4 861 – –

Summa -6 961 -5 197 -170 -379
Genomsnittlig effektiv
skattesats 22,3% 22,1% -71,1% 26,4%

Red. resultat före skatt 31 267 23 492 -239 1 437

Skatt enl. gällande 
skattesats (22 %) -6 879 -5 168 53 -316

Skatteeffekt av upplös. 
av obeskatt. reserver 6 916 4 861 – –

Skatteeffekt av uppkommet 
underskottsavdrag 20 – – –

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostnader -55 -29 -55 -63

Skatteeffekt av ej 
skattepliktiga intäkter -2 257 2 300

Förändring av uppskj. skatte-
fordran avseende elcertifikat -67 43 – –

Förändring av uppskj. skatte-
skuld avseende utsläppsrätter -170 -300 -170 -300

Förändring av uppskj. skatt 
avseende obeskatt. reserver -6 916 -4 861 – –

Korrigering från föreg. år 192 – – –

Red. skattekostnad -6 961 -5 197 -170 -379

  Not 11  Byggnader och mark

 KONCERN   MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Ingående ack.

anskaffningsvärden 69 844 67 942 69 844 67 942

Inköp 291 1 902 291 1 902

Omklassificeringar 50 – 50 –

Utgående ack.
anskaffningsvärden 70 185 69 844 70 185 69 844

Ingående ack.

avskrivningar -19 732 -17 665 -19 732 -17 665

Årets avskrivningar -2 262 -2 067 -2 262 -2 067

Utgående ack.
avskrivningar -21 994 -19 732 -21 994 -19 732

Redovisat värde 48 192 50 112 48 192 50 112

Taxeringsvärde, 

byggnader 23 946 21 945 23 946 21 945

Taxeringsvärde, mark 5 212 4 869 5 212 4 869

 

  Not 12   Maskiner och andra tekniska anläggningar
 
 KONCERN    MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015
Ingående ack. 

anskaffningsvärden 742 643 700 817 742 643 700 817

Inköp 18 235 43 312 18 235 43 312

Försäljn./utrang. – -1 486 – -1 486

Omklassificeringar 13 996 – 13 996 –

Utgående ack.
anskaffningsvärden 774 874 742 643 774 874 742 643

Ingående ack.

avskrivningar -316 033 -285 580 -316 033 -285 580

Försäljn./utrang. – 279 – 279

Årets avskrivningar -32 957 -30 732 -32 957 -30 732

Utgående ack.
avskrivningar -348 990 -316 033 -348 990 -316 033

Årets nedskrivningar -1 000 – -1 000 –

Utgående ack.
nedskrivningar -1 000 0 -1 000 0

Redovisat värde 424 884 426 610 424 884 426 610 

 

  Not 13   Inventarier, verktyg och installationer
 
 KONCERN    MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015
Ingående ack.

anskaffningsvärden 28 133 25 182 28 111 25 161

Inköp 1 994 3 437 1 994 3 437

Försäljn./utrang. -1 195 -487 -1 195 -487

Utgående ack.
anskaffningsvärden 28 931 28 133 28 909 28 111

Ingående ack.

avskrivningar -18 816 -17 392 -18 795 -17 371

Försäljn./utrang. 1 049 657 1 049 657

Årets avskrivningar -2 360 -2 081 -2 360 -2 081

Utgående ack.
avskrivningar -20 127 -18 816 -20 106 -18 795

Redovisat värde 8 803 9 316 8 803 9 316

  Not 14  Pågående nyanläggningar

 KONCERN    MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Ingående ack. 

anskaffningsvärden 23 747 23 957 23 747 23 957

Inköp 37 555 44 518 37 555 44 518

Omklassificeringar -14 224 -44 727 -14 224 -44 727

Utgående ack. 
anskaffningsvärden 47 079 23 747 47 079 23 747

Redovisat värde 47 079 23 747 47 079 23 747

Pågående nyanläggningar fördelas: Elnät 7 450 tkr (3 789), Värme 

17 795 tkr (9 832), Stadsnät 19 632 tkr (8 738) Belysning 2 202 tkr 

(1 338), Byggnader 0 tkr (50).

FÖRETAG

MODERFÖRETAGKONCERN

201520152016 2016



30 ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2016 31ÅRSREDOVISNING ALINGSÅS ENERGI 2016

Gunnar Henriksson
Ordförande

Jan Olofzon
Verkställande direktör
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Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2017 Min granskningsrapport har avgivits den 28 februari 2017

Björn Svennung
Ledamot

Billy Westerholm
Vice ordförande

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot

Ulla Dalén
Ledamot

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Anita Andersson
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  Not 23  Checkräkningskredit

                   KONCERN               MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

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

Alingsås kommun har avtalat med Sparbanken Alingsås AB om 

ett koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess dotterföre-

tag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. På balansdagen 

var limiten för koncernen inte utnyttjad. Tillgodohavande på kon-

cernkontot per 2016-12-31 redovisas som kortfristig fordran på 

Alingsås kommun.

  Not 24  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

                   KONCERN               MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Upplup. personalkostn. 2 650 2 581 2 559 2 473

Upplup. räntekostn. 116 211 116 211

Övriga poster 14 139 13 711 3 834 5 149

Redovisat värde 16 904 16 504 6 508 7 833

  Not 25  Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

                   KONCERN               MODERFÖRETAG

 2016 2015 2016 2015

Avsättning till pensioner -75 -84 -75 -84

Återlämnade 
utsläppsrätter – 3 218 – –

Tilldelade 
utsläppsrätter -797 -1 368 -797 -1 368

Utrangeringar – 1 039 – 1 039

Nedskr. av immat. 
och mat. anl.tillgångar 1 000 – 1 000 –

Realisationsres. på im- 
och ma. anl.tillgångar -109 – -109 –

Lagervärdeförändring 
elcert. och utsläppsrätt. 1 882 – 459 –

Skuldförändring elcert. -1 423 – – –

Övrigt 199 – 199 –

Summa 677 2 805 677 -413

  Not 26  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 22,8% (22,3%) 

omsättning mot andra koncernföretag.  

Av inköpen avsåg 3,5% (2,9%) rörelsekostnader och investe-

ringar från andra koncernföretag.

Dotterföretaget AEAB köper administrativa tjänster inom eko-

nomi, fakturering, personal, löner mm.    

      

   Not 27  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 

  Not 28  Definiton av nyckeltal

Soliditet – Eget kapital plus 78,0% av obeskattade reserverna i 

procent av balansomslutningen.    

Vinstmarginal – Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiel-

la intäkter i procent av nettoomsättningen.

Avkastning på eget kapital – Resultat efter finansiella poster i 

procent av eget kapital plus 78,0% av obeskattade reserver.  

Avkastning på totalt kapital – Rörelseresultat plus finansiella 

intäkter i procent av totalt kapital. 

  Not 29  Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt   

10 826 018 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning   10 826 018

Summa     10 826 018 
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Under 2016 hann vi även med att producera en kortfilm om 

hur det går till att ansluta sin villa till fibernätet. En mycket 

pedagogisk film som lanserades via Youtube.

Hänt under 2016
2016 har varit ett mycket händelserikt år för 

Alingsås Energi. På detta uppslag har vi på 

Marknad försökt samla ett urval av de lite 

mindre och udda godbitarna från 

vårt verksamhetsår.

Bytesfika under Framtidsveckan
Under Framtidsveckan i april anordnade Alingsås Energi en ”Bytesfika” i 

Utbildningens Hus tillsammans med Alingsås Kommun, Fabs och Alingsåshem. 

Där bjöds det på Fairtrade-märkt kaffe och te. Besökarna tog själva med sig fika 

och samtidigt kunde man byta till sig kaffebröd, kakor och godsaker från världens 

alla hörn – ett bra sätt att få människor från olika kulturer att mötas…

Solcellsprojekt 
i Plantaget 
Under årets Lights in Alingsås byggde Alingsås Energi, 

Alingsåshem, Fabs, Passivhuscentrum och Alingsås Kom-

mun upp en solcellsby i miniatyr i Plantaget. Då temat var 

FN:s hållbarhetsmål ville vi väcka intresse och visa vägen 

till det hållbara samhället via ”Suncell city” där man fann 

solceller i stort och smått. Vi tror nämligen att solceller i 

framtiden kommer att bli alltmer viktiga som energiresurs 

både hemma, på jobbet och i skolan. Att allt fler väljer att 

installera solpaneler och att sälja 

överskottet av el till oss som ener-

gibolag är också något vi märkt.

Koll på 
ledningar

Alingsås Tidning uppmärk-

sammade i mars vårt arbete 

med en artikel då vi grävde 

ner några av de sista luftbur-

na högspänningsledningar-

na. De ledningarna, som nu 

plockats ner har ersatts 

med kablar som grävts ner 

i marken, vilket ökar säker-

heten vid stormar, åskned-

slag och andra extrema 

väderfenomen. 

Under hösten påbörjades projektet med att byta stolp- 

transformatorn på Torstö i Mjörn. Vi hade tur med vädret, 

sjön låg helt blank och solen sken. Med hjälp av Ulf 

Arefjord och hans amfibiebil samt vår egen kranbil 

kunde vi transportera ut grävmaskinen som vår entre-

prenör LP Entreprenad använde sig av på ön. En 

helikopter kommer att användas för att få ut stolptrans-

formatorn när förberedelserna är klara.

Ny transformator 
på Torstö

Även i år arrangerade Alingsås Energi en Elfordonsdag 

under Framtidsveckan. Där kunde man titta på olika model-

ler av elbilar och ställa frågor till bilförsäljarna som fanns på 

plats. Många besökare utmanade även sina vänner på 

tipspromenad. Efter utställningen på Lilla Torget bjöds det 

på Alingsås tystaste bilkortege genom stadskärnan där 

både utställare och privata elfordonsägare deltog.

Sedan 1 september 2016 finns 

vi med på Ledningskollen som 

är ett gemensamt verktyg för oss som 

äger olika ledningsnät och för de privatpersoner, 

företag, kommuner eller myndigheter som skall planera eller 

utföra markarbeten. Syftet är att minska riskerna för avgräv-

da ledningar och att effektivisera och samordna lednings-

anvisningarna.

Eva Prodér 
Årets Ljushuvud 2016 blev Eva Prodér från Hemsjö. Det 

var många som nominerade Eva till ”Årets Ljushuvud”. 

Några rader från nomineringarna: ”Eva Prodér har verk-

ligen bidragit till en ljusare vardag för många människor 

både i Alingsås och ute i världen. Eva bidrar med tid, själ 

och ett varmt hjärta i det lokala arbetet i Alingsås Röda 

Kors-krets. Hon är ledare för Röda kors-värdinnorna på 

Akutmottagningen, ansvarig för bössinsamlingar till välgö-

rande ändamål och det var tack vare Evas enträgna arbete 

och entusiasm som den fantastiska Världens Barngalan på 

Estrad blev verklighet i oktober 2016.”

75#Priserna sjunker

- Arets Ljushuvud 2016

När Fastighetsägarna presenterade Nils Holgersson-

undersökningen av de kommunala avgifterna för ett ordinärt 

hyreshus i Sverige 2016 var det trevlig läsning för Alingsås. 

I rankingen hamnar Alingsås på plats 75 av 290. Året innan 

låg man på plats 104. Något vi är mycket stolta över är att 

fjärrvärmepriset återigen sjunkit. Alingsås Energi rankas nu 

på plats 91, jämfört med året innan då vi låg på plats 140. Vi 

har lyckats hålla fjärrvärmepriserna på en låg nivå och – klart 

under medelnivån i Sverige. 

Hög 
kundnöjdhet!
Under 2016 har Alingsås Energi lyckats bibehålla ett högt 

Nöjdkundindex som nu ligger på över 90%. Vi står oss gott 

i jämförelsen med andra energibolag i Västsverige.

Fika till Emelie
Vinnaren av vår tävling att få in fler 

e-postadresser i vårt kundregister blev 

Emelie Norman som vann biljetter till 

FIKA-vandringen.  

Fran luften 
till marken

Elfordonsdag 
under Framtidsveckan

Alingsås Tidning    lördag 5 mars 2016      13

Från luften till marken

PLOCKAR NER LEDNINGARNA. Mikael Eriksson och Björn Hammar monterar ner luftledningarna.
SKROTAS. Hundratals meter metall kommer att hamna 
på skroten.

FULL RULLE. Björn Hammar ser till att ledningen hamnar rätt.

HÄNGANDE. De avklippta ledningarna hänger ner från 
stolparna.

INGET TILLFÄLLIGT AVBROTT. När högspänningen hamnar i marken blir nätet driftssäkrare.

ALINGSÅS: Från luften och ner i marken – det gäller för högspän-ningsledningarna i Alingsås Energis nät. Snart är ledningarna i luften ett minne blott.

I dagarna började några av Alingsås Energis sista luft-burna högspänningsledning-ar att monteras ner.
– Ledningarna som plockas ner ersätts med kablar som grävts ner i marken, säger 

Mattias Larsson, elnätsansva-rig på Alingsås Energi.I och med att ledningarna nu hamnar i backen kommer nätet inte längre vara så käns-ligt för stormar, åsknedslag och andra extrema väderfe-nomen.

Dåliga stolpar
Ledningarna som nu plock-as ner finns i ett område norr om Alingsås – kring Bälinge, Torp och Rödene.

– Den här linjen är nog från 1970-talet. En del av stolpar-na är i så dåligt skick att vi 

inte får klättra i dom, säger Björn Hammar, elmontör, som i veckan var på plats ut-med Rolfs Kullevägen för att plocka ner ledningar.

Klipps i lagom längder
Innan luftledningarna kan monteras ner kortsluts och jordas linjerna. Med hjälp av en spänningsprovare kont-rolleras det sedan att den aktuella linjen verkligen är spänningslös. 

Nästa steg är att lossa led-ningarna uppe i stolparna, och sedan kan de kapas av 

på ett lämpligt ställe. Däref-ter rullas den avklippta hög-spänningsledningen in på en kabeltrumma.

Skroten nästa
– Nu spolar vi nog hem en kilometer ledning, säger Björn som står vid den mo-tordrivna kabeltrumman som sakta drar in ledningar som hänger lösa uppe i stolparna ut mot järnvägsövergången i Torp.

– Kabeln hamnar på skro-ten för återvinning, säger han och berättar att det stora ar-

betet med att gräva ner hög-spänningskabel tog fart redan efter stormen Gudrun 2005.
Intresse för fiber

I samband med att kabel har grävts ner i marken har Alingsås Energi också passat på att förbereda för att dra fram fiberkabel till fastighe-ter utanför stan. Och det är något som har väckt stort in-tresse. Nästa större intresse än att ha en driftsäker hög-spänningsledning.
– Många är intresserade av fiber, det märker man. Det 

är nästa så att vi får gräva var som helst, bara folk får fiber, säger Mikael Eriksson, maskinist.
Det arbete som nu genom-förs gäller endast högspän-ningsledningar.
– Lågspänningsledningar grävs också ner, men det tar längre tid. Det arbetet tar vi steg för steg, säger Mattias Larsson.

JOHAN HALLBERG 
0322-67 00 47 johan.hallberg@alingtid.se

Årliga Event
Vi har precis som tidigare 

år deltagit under Vårgårda-

mässan, Löparkvällen på 

Bil-Nilsson samt Running 

Lights vid Stora Torget.

fif iberanslutning
Kortfilm om 

Foto: Mårten Öhman, AT

Therese Vestberg med tipspromenad-
vinnaren Stig-Arne Svensson.



Välkomna till Alingsås Energi!
Det säger vi till inte mindre än tio nya medarbetare som fick anställning på 

företaget under 2016. Nedan presenterar vi var och en lite närmare.

1. Funktion/avdelning?

2. Jobbade tidigare som?

3. Bor?

1. Nätansvarig Stadsnät/Teknik.

2. Projektledare på Eltel.

3. Bolltorp.

4.  Två barn – 1 och 3 år.

5.  Golf, resor och TV-serier.

6.  Mycket bra – ingen dag är den andra lik och jag verkar 

i ett spännande segment där jag kan vara med och påverka.

1.  Kundtekniker/Teknik.

2. På en patentbyrå i Lerum och på Autolivs patentavdelning innan dess.

3.  Vårgårda sedan 15 år men kommer från Nossebrotrakten.

4.  Sambo och tre barn – 3, 6 och 9 år.

5.  Leker antikjägare på fritiden, gillar att resa och tycker mycket om inredning 

och design. Renoverar gärna på huset och har alltid många projekt på gång.

6. Alingsås Energi är en fantastisk arbetsplats med hjälpsamma arbetskollegor

 och en go stämning.

1.  Teknikchef/Teknik.

2.  Elnätschef på Lerums Energi.

3.  Hällingsjö.

4.  Man och två barn – 8 och 10 år.

5.  Älskar att dansa zumba – det är min stora passion.

6.  Jag trivs alldeles utmärkt med mina arbetskamrater, den fina stämningen 

och arbetsuppgifterna som är breda och utmanande.

1.  HR-ansvarig/Affärsstöd.

2. HR-specialist vid Kungälvs kommun.

3.  Romelanda i Kungälvs kommun.

4.  Man och tre vuxna utflugna barn.

5. Gillar att vara i skogen och jaga älg, rådjur och vildsvin. 

Sköt faktiskt min första älg i höstas efter 17 års försök.

6. Alla har varit så välkomnande och inkluderande och jag har 

verkligen känt mig uppskattad.

Ann-Cathrine Jacobsson, 56 ar

1. Fibermontör/Service.

2. Montör på ett fiberföretag i Göteborg efter avslutade studier vid elprogrammet 

på gymnasiet. Har tidigare praktiserat och sommarjobbat på Alingsås Energi.

3. Brogården men kommer från Magra.

4. Sambo och en katt.

5. Träna och att sitta vid datorn.

6. Jättebra! Bra kollegor och kul arbetsuppgifter.

Cecilia Petersson, 20 ar

1. Elmontör/Service.

2. Elektriker på Lorensbergs Elektriska i Karlstad.

3. Östlyckan.

4. Sambo och en nyfödd son.

5. Golf – har 0 i hcp.

6. Jättebra! Ett kul jobb och så har vi en fantastisk gemenskap.

Pontus Nordqvist, 35 ar

Kristian Nilsson, 33 ar

1.  Elmontör/Service.

2.  Installationselektriker på Skanska i Göteborg.

3. Säterigatan.

4.  Fru och två barn – 3 och 5 år.

5.  Musik och att fixa hemma.

6. Jag trivs alldeles utmärkt. Sammanhållningen är god och arbetsuppgifterna kul.

Mikael Sahl, 36 ar

1. GIS-tekniker/Teknik.

2. GIS-konsult på Sweco i Göteborg.

3. Herrljunga, men kommer från Vänersborg från början.

4. Fru och två barn – 5 och 7 år.

5. Blanda drinkar, gå på hårdrockskonserter och kika på konstiga filmer.

6. Kanon! Har blivit väl omhändertagen och gillar både att vara ute på 

fältet och att jobba inne.

Joakim Bratt, 35 ar

Lena Larsson, 42 ar

1. Redovisningsekonom/Affärsstöd.

2. Jobbat med revision på Skatteverket i Göteborg.

3. Västra Bodarna.

4.  Fru och tre barn – 7, 9 och 11 år.

5. Är idrottsintresserad och tränar pojkar 12 år i SK Mjörn och ska innevarande 

år även ansvara för seniorlaget.

6. Mycket bra. Fina kollegor och ett välskött och bra bolag.

Tobias Brodin, 40 ar

Susanne Ernfridsson, 39 ar
1.  Kundserviceadministratör/Marknad.

2.  Jobbat som journalist i Brasilien.

3.  Sörhaga.

4.  En son på nästan 6 år.

5.  Jag gillar att resa, läsa och cykla.

6.  Jag trivs väldigt bra. Jag har varierande arbetsuppgifter med en blandning 

av att lösa klurigheter i affärssystemet och kundkontakt.

Sula Carvalho, 36 ar

4. Familj?

5. Intressen?

6. Hur trivs du?
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Information om verksamheten
Alingsås Energi AB (AEAB), organisationsnummer 556499-0413 

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

Nät AB (AENAB), organisationsnummer 556402-5905 med 

säte i Alingsås. Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är 

försäljning av el till hushåll, organisationer och företag. Inköpen 

av el, elcertifikat och ursprungsgarantier sker via den nordiska 

elbörsen NordPool, samt även bilateralt med vind-, sol-  och vat-

tenkraftproducenter. Allt inom ramen för en av styrelsen fastställd 

riskpolicy. Handel med el har skett i SEK.

Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Alingsås Energi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Trots 

uppvaktning från våra konkurrenter kan vi konstatera att vi även 

2016 har haft lojala kunder som väljer att teckna om avtal med 

Alingsås Energi. Vädret har varit 4% varmare än normalt och 

leveranserna har följt vår plan väl. Vårt redan starka NKI har ökat 

ytterligare under året.

Priserna i terminshandeln har varit mycket volatila under 

hela 2016 med sin bottennotering i februari efter en längre tids 

nedgång. Under hösten har terminspriserna och även spotpri-

serna börjat öka igen vilket kan härledas till sämre hydrologisk 

balans, utvecklingen av råvarupriser och kärnkraftsproduktionen 

i Europa. I slutet av året föll elcertifikatpriserna kraftigt.

Inom Alingsås Energi har ett arbete skett under året för att 

effektivisera interna processer, bland annat genom att upphandla 

en ny elhandelspartner och arbeta fram en ny riskpolicy.  

   

Flerårsöversikt* 2016 2015 2014 2013 2012**
Nettoomsättning 63 778 61 030 68 320 78 939 82 015

Rörelseresultat 221 1 214 649 -163 3 105

Resultat efter finansiella poster 321 1 355 973 346 3 719

Balansomslutning 46 122 44 751 82 017 69 335 84 798

Eget kapital 23 353 23 158 23 155 25 777 26 495

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 847 4 839 5 619 795 672

Soliditet, % 55,0 57,1 32,7 43,1 36,0

Avkastning på eget kapital, % 1,3 5,3 3,6 1,2 12,2

Avkastning på totalt kapital, % 1,1 3,5 1,4 0,8 4,6

Medelantalet anställda 1 2 2 2 2

*) From 2015 nettoredovisas koncerninterna poster, tidigare år har dessa redovisats brutto. Förändringen påverkar soliditet och balansomslutning för jämförelseåret 2015.
**) Jämförelseåret för 2012 har inte räknats om enligt K3.

nder den förberedande work-

shopen med alla ljusdesigners 

i februari tog vi fram ett koncept 

för att arbeta fram hur målen 

kan omvandlas till ljusinstallationer, berättar 

Fredrik Wizemann, Hållbarhetscontroller, 

Alingsås Energi som tillsammans med 

Fredrik Bergman, Miljöstrateg, Alingsås 

kommun, var ”inlånade” som experter på 

området.

– Upplägget bestod av en föreläsning 

om ”Hållbarhet från globalt till lokalt”, prak-

tiska övningar och ett konceptframtagan-

de. Under workshopen med studenterna 

i slutet av september höll vi samma före-

läsning och en kort information om miljö 

och säkerhet i samband med målet om att 

uppnå ett miljödiplomerat event.

Bakom själva diplomeringen står Svensk 

Miljöbas som har en metod för just event, 

vilken bygger på ett antal obligatoriska 

moment och som uppfyller minst 75% av en 

praktisk åtgärdslista. Här kan det exempel-

vis handla om miljöanpassning av lokaler 

och platser, principer för sponsorer, inköp 

av produkter och tjänster, avfallshantering-/

sortering, miljömärkning, jämställdhet, till-

gänglighet, information, digitalisering, loka-

la producenter, rättvisemärkning, ekologisk 

produktion av mat, energisparåtgärder 

med mera.

– En eloge till såväl personalen på Lights 

in Alingsås som alla studenter som var 

mycket engagerade i hela processen, 

säger Fredrik.

När det sedan kom till själva revisionen 

så var miljöförvaltningen från Göteborgs 

Stad satta att utföra den.

– Miljödiplomeringen var en del av hel-

heten och vi föll på bara en punkt och det 

var dokumentation av hållbara livsmedel 

hos en underleverantör. Med detta utfall 

som facit väljer vi nu att ta med allt det goda 

vi uppnådde och istället sikta in oss på 

målet att bli ett miljödiplomerat event 2017, 

lovar Fredrik Wizemann.

OM FÖRENINGEN SVENSK MILJÖBAS
Föreningen Svensk Miljöbas är en ideell förening som bildades 2005 såsom resultat av flera
års samarbete mellan Göteborgs Stad och ett antal andra kommuner i landet jämte Håll Sverige 
Rent med flera. Föreningen, som  består av medlemmar från både privat och offentlig sektor, 
har till syfte att bland annat verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Under 2016 års upplaga av Lights in Alingsås arbetade man för att uppnå statusen av ett 

miljödiplomerat event där Lights-temat för en hållbar global utveckling stod i centrum.

Hållbar utveckling
Förvaltningsberättelse 
för Alingsås Energi AB

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB, 

556499-0413, får härmed avge årsredovisning för räkenskaps-

året 2016-01-01 – 2016-12-31.

- i fokus for miljodiplomering av Lights in Alingsas

U
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Resultaträkning
Belopp i tkr

NOT 2016
 

2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 63 778 61 030

Övriga rörelseintäkter 11 –

63 789 61 030

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -56 388 -51 808

Övriga externa kostnader 4 -6 713 -6 524

Personalkostnader 5 -467 -1 483

-63 568 -59 816

Rörelseresultat 221 1 214

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 302 341

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -203 -200

99 141

Resultat efter finansiella poster 321 1 355

Bokslutsdispositioner 8 -250 -1 395

Resultat före skatt 71 -40

Skatt på årets resultat 9 124 43

ÅRETS RESULTAT 195 4

Personal 
Antal anställda var under verksamhetsåret 1 person (2), en man.

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, liksom föregående år, 

utförts inom koncernen. Friskvårdsarbetet har fortsatt med möj-

lighet till en friskvårdstimme per vecka samt ett friskvårdsbidrag 

om maximalt 2 500 kronor per år. 

Miljö
Alingsås Energi har sedan 2015 certifierat sitt miljöarbete mot 

ISO 14001. Arbetsmiljöarbetet är sedan 2009 certifierat mot AFS 

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

med stöd av dessa system.

Framtida utveckling
Framtida omställningar inom energibranschen visar på att kun-

dens inflytande kommer att stärkas.Trenden går mot att kunderna 

kommer vara allt mer informerade och medvetna i sina val. Det 

ställer krav på Alingsås Energi att vara flexibel i kunddialogen 

samt att kontinuerligt utveckla sina erbjudanden till marknaden. 

Att fortsätta arbetet med att skapa värde till kunderna samt stärka 

en hög kundlojalitet kommer fortsatt att vara mycket viktigt.

Finansiell riskstyrning och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för specifika områden 

såsom elprisrisk, valutarisk, kreditrisk, motpartsrisk, administrati-

va risker samt volymrisk.

Alingsås Energi utsätts genom sin verksamhet för en mängd 

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

ditrisk och likviditetsrisk. Alingsås Energi övergripande riskhan-

teringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 

marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsam-

ma effekter på företagets finansiella resultat. Riskkontrollen sköts 

av ekonomiavdelningen i nära samarbete med elhandelschefen 

enligt policies som fastställts av styrelsen.

 

A) MARKNADSRISKER    
(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 prisdiffe-

renskontrakt som säkrar skillnaden mellan systempris och områ-

despriser. 

(ii) Valutarisk     
Den finansiella elmarknaden i Norden prisätter el i euro. Den valu-

tarisk 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 

tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexpo-

neringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och 

avtalade transaktioner. Alingsås Energi följer upp och analyserar 

kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning 

och leverans erbjuds.

(c) Likviditetsrisk 
Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras för att säkerstäl-

la att det finns tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i 

den löpande verksamheten.

 

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

Balanserad vinst 20 821 710

Årest resultat 194 975

Summa 21 016 686 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning 

överförs 

Summa 21 016 686

Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkän-

nande, lämnats med 700 000 kronor.

Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fort-

satt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget 

bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. 

Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej 

hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 

sikt. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med 

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

regeln). 

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

bokslutskommentarer.     
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Balansräkning – tillgångar
Belopp i tkr

NOT 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer 10 0 0

0 0

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Uppskjuten skattefordran 11 696 763

696 763

Summa anläggningstillgångar 696 763

Omsättningstillgångar
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Elcertifikat 3 162 6 964

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 6 590 12 688

Fordringar hos moderföretag 8 570 6 754

Fordringar hos Alingsås kommun 14 569 10 715

Fordringar hos kommunala bolag 89 31

Aktuell skattefordran 1 401 1 180

Övriga fordringar 4 508 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 537 5 504

42 264 36 872

Kassa och bank – 153

Summa omsättningstillgångar 45 426 43 988

SUMMA TILLGÅNGAR 46 122 44 751

Balansräkning – eget kapital och skulder    
Belopp i tkr

NOT 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital 13 1 333 1 333

Reservfond 804 804

Överkursfond 200 200

2 337 2 337

FRITT EGET KAPITAL
Balanserat resultat 20 822 20 818

Årets resultat 195 4

21 017 20 822

23 353 23 158

Obeskattade reserver 14 2 596 3 046

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 225 5 667

Övriga skulder 9 552 4 210

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 10 396 8 671

20 173 18 547

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 122 44 751

Förändring av eget kapital    
Belopp i tkr

AKTIEKAPITAL RESERVFOND ÖVERKURSFOND BALANSERAT RESULTAT TOTALT EGET KAPITAL

Ingående balans 2016-01-01 1 333 200 804 20 822 23 158

Årets resultat 195 195

Utgående balans 2016-12-31 1 333 200 804 21 017 23 353
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Kassaflödesanalys    
Belopp i tkr

NOT 2016 2015

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 221 1 214

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

   – Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 16 – –

221 1 214

Erhållen ränta 302 341

Erhållna utdelningar -203 -200

Betald inkomstskatt -29 36

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 291 1 391

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 2 379 2 140

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -2 871 36 971

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 3 048 -35 663

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 847 4 839

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag -3 000 -4 889

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 000 -4 889

Årets kassaflöde -153 -50

Likvida medel vid årets början 153 203

Likvida medel vid årets slut 0 153

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

  Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper  

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som 

använts vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas 

nedan.

Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregå-

ende år.

Koncernredovisning 
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernre-

dovisning i vilken Alingsås Energi AB  ingår är Alingsås Energi 

Nät AB (org. nr. 556402-5905) med säte i Alingsås. Alingsås 

Energi Nät AB ägs av AB Alingsås Rådhus (org. nr.556656-2244) 

som ägs av Alingsås kommun (org.nr. 212000-1553) med säte i 

Alingsås.

Resultaträkning
Intäktsredovisning   
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från försäljning av 

el. Elförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräk-

nas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms 

och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, 

bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 

12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in 

ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inklude-

rats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. 

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade belop-

pet som företaget förväntas betala till följd av den outnyttjade 

rättigheten.

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Avgiftsbestämda pensionsplaner (PA-KFS-09, Gamla PA-KFS) 

är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 

fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Avgifter 

till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det 

räkenskapsår de avser.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
 Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgifts-

bestämda pensionsplaner (Gamla PA-KFS). Alingsås Energi AB 

betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter 

avslutad anställning. Eftersom företaget inte har några förpliktel-

ser att betala några ersättningar direkt till anställda eller ytterligare 

belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida ersätt-

ningar till anställda redovisas planen som en avgiftsbestämd 

plan. 

Avskrivningar
 Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas 

eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 

beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 

fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

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.

ANSKAFFNINGSVÄRDE
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt 

hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats 

och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens av-

sikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter 

för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 

konsulttjänster. 

Finansiella instrument
KUNDFORDRINGAR OCH LIKNADE FORDRINGAR
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar 

med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa 

med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller 

pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt 

att bedriva handel med fordringsrätterna.   

Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplu-

pet anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde 

som beräknas inflyta, dvs.  med avdrag för osäkra fordringar. 

Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i posten Övriga 

externa kostnader/Försäljningskostnader.

FINANSIELLA SKULDER
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

värde, leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas 

till nominellt belopp.

Företaget innehar tillgodohavande på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 14 928 tkr (21 464).
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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 anskaffningsvär-

det 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 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 räken-

skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skat-

teregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avse-

ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 

händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, 

dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och 

skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga 

underskott. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskju-

ten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändring-

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

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas 

enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 

balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som 

sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 

framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje 

balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skat-

temässiga resultat.

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

tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter 

och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av 

kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat redovisas som en övrig kortfristig skuld.

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

koncernens gemensamma konto, utgörs av disponibla tillgodoha-

vanden hos banker.

  Not 2  Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsled-

ning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga 

källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär 

en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade 

värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 

bedömningar som har betydande effekt på de redovisade belop-

pen i denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfa-

renhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses 

vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömning-

ar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgång-

ar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-

ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträk-

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.

INKOMSTSKATTER OCH 
UPPSKJUTNA SKATTER
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skat-

tefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i 

framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna 

skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 

avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till 

skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar 

och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och 

skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gäl-

lande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer 

att ändras.

  Not 3  Nettoomsättning

 2016 2015

Elförsäljning 63 778 61 030

Nettoomsättning 63 778 61 030

  Not 4  Ersättning till revisorer

 2016 2015

Ernst & Young AB   

Revisionsuppdraget 87 66

Andra uppdrag 24 49

Summa 111 115
   
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget 21 20

Summa 21 20
   
Totala ersättningar till revisorer 132 135

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och 

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 

revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som för-

anleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande 

av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 

  Not 5  Löner och ersättningar 

Löner och andra ersättningar 2016 2015

Löner och andra ersättningar  

Styrelse och VD 191 200

Övriga anställda 714 1 187

Summa löner och andra ersättningar 905 1 387
Sociala kostnader

Pensionskostnader -2 101

Varav för styrelse och VD 0 0

Övriga sociala kostnader 270 496

Summa sociala kostnader 267 496

I resultaträkningens personalkostnad avräknas fördelad kostnad, 

avseende arbetstid, till moderföretaget. 

Medelantalet anställda 2016 2015

Kvinnor – – 

Män 1 2

Totalt  1 2 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

 2016 2015

Styrelse

Kvinnor 1 1

Män 4 4

Totalt 5 5 

Övriga ledande befattningshavare

Kvinnor – – 

Män 1 1 

Totalt 1 1

  Not 6   Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 2016 2015

Ränteintäkter från övriga företag 302 341

Summa 302 341

  Not 7   Räntekostnader och liknande resultatposter

 2016 2015

Räntekostnader till koncernföretag -200 -200

Räntekostnader till övriga företag -3 –

Summa -203 -200

  Not 8  Bokslutsdispositioner

 2016 2015

Återföring periodiseringsfond 450 1 606

Lämnade koncernbidrag -700 -3 000

Summa -250 -1 395
 

  Not 9  Skatt på årets resultat

 2016 2015

Aktuell skatt 192 –

Förändring av uppskjuten skattefodran

avseende elcertifikat -67 43

Summa 124 43

Redovisat resultat före skatt 71 -40
 
Skatt enligt gällande skattesats (22%) -16 9

Skatteeffekt av uppkommet 

underskottsavdrag 19 –

Förändring av uppskjuten skattefordran 

avseende elcertifikat -67 43

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostn: 

  Övriga ej avdragsgilla kostnader -1 9

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -3 –

Korrigering från föregående år 192 – 

Redovisad skattekostnad 124 43 
 

  Not 10  Inventarier, verktyg och installationer

 2016 2015

Ingående ack. anskaffningsvärden 22 22

Utgående ack. anskaffningsvärden 22 22

Ingående ack. avskrivningar -22 -22

Utgående ack. avskrivningar -22 -22

Redovisat värde  0 0

  

  Not 11  Uppskjuten skattefordran 
 

  2016   2015

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

Finansiella anläggningstillgångar 696 – 696 763 – 763

Redovisat värde    696    763
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  Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2016 2015

Upplupna intäkter 6 537 5 504

Redovisat värde 6 537 5 504

  Not 13  Aktiekapital

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 

Tecknade och betalda aktier: 2016 2015 

Vid årets början 13 333 13 333

Summa aktier vid årets slut 13 333 13 333 

  Not 14  Obeskattade reserver

 2016 2015

Periodiseringsfonder 2 596 3 046

Redovisat värde 2 596 3 046

I obeskattade reserver ingår 22% uppskjuten skatt.

  Not 15   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2016 2015

Upplupna personalkostnader 91 106

Upplupna energikostnader 10 305 8 564

Redovisat värde 10 396 8 670

  Not 16  Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

 2016 2015 

Lagervärdeförändring elcertifikat 1 423 –

Skuldförändring elcertifikat -1 423 –

Summa 0 0

 Not 17  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 
 
  Not 18  Definiton av nyckeltal

Soliditet – Eget kapital plus 78,0% av obeskattade reserverna i 

procent av balansomslutningen.
  

Avkastning på eget kapital – Resultat efter finansiella poster i 

procent av eget kapital plus 78,0% av  obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital –  Rörelseresultat plus finansiella 

intäkter i procent av totalt kapital.

  Not 19  Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 

21 016 686 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning   21 016 686 

Summa   21 016 686 

Jan Olofzon
Verkställande direktör

Roger Andersson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2017 Min granskningsrapport har avgivits den 28 februari 2017
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Ordförande

Billy Westerholm
Vice ordförande

Jesper Lindahl
Ledamot

Ulla Dalén
Ledamot

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Anita Andersson
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Södra Strömgatan 6, Alingsås     
Tel 0322-617 600
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STADSNÄT: 
Anslut dig till vårt fibernät och välj dina tjänster på alingsas.zmarket.se

FJÄRRVÄRME:
Miljövänlig värme som kommer från biobränsle

EL:
Från sol, vind och vatten
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