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OMVÄRLD
År 2018 har på många tydliga sätt visat oss att 
vi lever i förändringens tid, förmodligen en 
extraordinär förändring driven av teknik-
utveckling och klimatförändringar. Många 
händelser som medför uppvaknande och en 
känsla av allvar, att till och med hela mänsklig-
heten kan utmanas av klimatförändringarna. 
Samtidigt ser vi uppsidan av utvecklingen, 
att stora ansträngningar görs för att rädda 
klimatet, att många av världens fattigaste blir 
mindre fattiga, att teknikutvecklingen kan 
hjälpa oss att lösa stora problem, att till och 
med en svensk 15-åring kan resa sig och få 
genomslag i hela världen som klimataktivist. 
I allt allvar vi känner finns nog lika mycket 
hopp och aktivitet för att göra världen bättre.

Politiskt ser vi att västvärldens liberala 
världsordning utmanas av fler och fler ledare 
och länder som sätter egenintresset först, 
kapprustar igen och använder nya digitala 
tekniker för cyberkrigföring eller övervakning 
och påverkan av såväl egna medborgare som 
andras. Omställningen skapar oro, förvirring, 
ilska och polarisering. Populismen ger enkla 
svar på svåra frågor. Vem ska vi våga lita på? 
I Sverige har valet och den långa processen 
med regeringsbildningen visat på nya kon-
fliktlinjer och svårigheter att navigera i det 
nya politiska landskapet.

Säkerhetshotet kommer från nya håll, 
kanske är inte en invasion det bästa sättet 
att få kontroll över ett territorium, kanske är 
det enklaste att med digital teknik stänga ner 
viktiga samhällsfunktioner som exempelvis 
ett elnät. Det är inte utan skäl vi ser en ökad 
granskning, just nu driven av media, av våra 
myndigheters IT-säkerhet och säkerhetsklass-
ning av personal och entreprenörer.

Kanske inte heller så konstigt att vi ser mot-
rörelser som omvärderingen av sociala medi-
er, att något vi först upplevde som den största 
frihet visar sig vara en handelsplats med våra 
personliga data. Facebook har väl med rätta 
haft ett tufft år. Regleringen för den personli-
ga integriteten (GDPR) kommer i rätt tid. Det 
stora informationsflödet vi ständigt utsätts 
för driver fram behovet av appar som mäter 
skärmtid för att vi skall minska användandet 

och kanske beroendet av våra smartphones. 
Den mänskliga själen söker lugn och ro.

VÄDRET OCH ENERGIN
Väderåret i Sverige 2018 har varit speciellt 
mot bakgrund av variationerna mellan ytter-
ligheterna i en kall vinter och en mycket lång, 
varm och torr sommar. Båda vädersituatio-
nerna utmanar det svenska energisystemet 
och visar på vår sårbarhet för klimatföränd-
ringar. Att kapacitetsbrister i produktionen 
kan uppstå under en kall vinter är lätt 
att inse, men kanske inte under en varm 
sommar. Verkligheten är dock en annan med 
vattenbrist för vattenkraften, ingen vind till 
vindkraften och att havsvattnet är för varmt 
för att kyla kärnkraften. Ringhals 2 fick tas ur 
drift i sommar av denna orsak och Sveriges 
enda kvarvarande stora fossileldade kraft-
verk, Karlshamnsverket, fick sättas i beredskap 
vilket är en unik händelse. Skogsbränder har 
inneburit att elledningar måste tas ur drift 
och på detta sätt förvärrades situationen ge-
nom att det blev kapacitetsbrist i stamnätet. 

Den nödvändiga energiomställningen 
medför att icke planerbar produktion, som sol 
och vind, ökar och planerbar produktion, som 
kärnkraft och fjärrvärmens elproduktion, 
tas ur drift, vilket faktiskt minskar margina-
lerna för att klara utmanande situationer. 
Till detta har det blivit uppenbart att det 
svenska stamnätet även i normaldrift har 
svåra kapacitetsbrister, främst i Mellan- och 
Sydsverige, vilket innebär att vissa områden, 
som exempelvis Stockholm och Västerås, 
får begränsningar och inte kan etablera ny 
industri och expandera som önskat. Sam-
hällets tillväxt och välfärd är helt beroende 
av infrastrukturen. Samtidigt ser världen de 
stora fördelarna i Sveriges kalla klimat och 
fossilfria energisystem med låga energipri-
ser och vill därför etablera energikrävande 
datacenter, batterifabriker och liknande här. 
En datahall, typ Facebook i Luleå, förbrukar 
ca 2% av Sveriges totala elförbrukning så det 
är reella förbrukningsökningar det handlar 
om. En möjlighet för Sverige och samtidigt en 
utmaning utöver det vanliga. Snart bör 
också diskussionen om den digitala utveck-

lingens miljöpåverkan komma på agendan.
I Alingsås har vi inte liknande kapacitets-

begränsningar men de av Vattenfall orsakade 
driftstörningarna under ombyggnaden av 
transformatorstationen i Kavlås har visat på 
sårbarheten och konsekvenserna för samhäl-
let vid stora avbrott. Fr o m 2018 är vi fossilfria 
i våra el- och värmeleveranser och vi når snart 
de nationella bredbandsmålen i vårt huvud-
sakliga verksamhetsområde, Alingsås tätort.

VÅR VISION
Mot bakgrund av ovanstående omvärldsbild 
identifierar Alingsås Energi teknikutveckling, 
klimatförändringar och stora politiska för-
ändringar som största påverkansfaktorer från 
omvärlden och verksamheten behöver därför 
fokusera utvecklingen framåt på digitalise-
ring, säkerhet, miljö och klimat. Styrelsen har 
under 2018 antagit en ny vision.

”2030 har vi tillsammans 
skapat ett tryggt, smart och 
hållbart Alingsås”
TILLSAMMANS
Vår strategi och styrka för framtiden är att vi 
tillsammans med kunder, partners, skola och 
samhället i övrigt bidrar med kunskap, krets-
lopp och aktiviteter för att utveckla Alingsås.

TRYGGT
Tryggheten utmanas i samhällets omställ-
ning, bland annat genom klimatförändringar 
och den nya tekniska sårbarheten. I Alingsås 
skall man känna sig trygg och lita på att infra-
strukturen levererar när det behövs.

SMART
Vi utnyttjar teknikutvecklingen för alingsås-
arnas bästa och skapar det innovativa och 
smarta Alingsås helt enkelt!

HÅLLBART
Vi arbetar tillsammans med en helhetssyn på 
det cirkulära och hållbara Alingsås. Vår infra-
struktur skall göra det enkelt för alingsåsarna 
att leva miljö- och klimatsmart, tryggt och 
effektivt.
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Med detta vill vi visa att vår verksamhet är 
lite mer än att bara leverera el, värme och 
fiber. Vi vill visa på möjligheterna med den 
lokala infrastrukturen och betydelsen av att 
ta vara på de kretslopp och samband som 
finns i ett modernt samhälle. Med vår bild 
över det cirkulära Alingsås vill vi beskriva 
detta.

HÄNDELSER
Vad har vi då gjort under 2018 för att bidra 
till utvecklingen mot det hållbara samhället?  
Investeringsprojektet att bygga en ny 
biobränslepanna på Sävelundsverket har 
färdigställts och avslutats. Pannan togs i 
provdrift strax före jul 2017 och har produce-
rat under den kalla vintern, vilket har 

inneburit att vi är fossilfria i produktionen 
under 2018 och fossilfria i normalfallet för 
överskådlig framtid. Formellt togs pannan 
över i april och vi höll en välbesökt invigning 
med visning av anläggningen i samband med 
framtidsveckan i Alingsås. Pannan invigdes av 
Alingsås riksdagsledamöter Annika Qarlsson 
och Janine Alm Ericson.

Cirkulära Alingsås



   2018 2017 2016 2015 2014
Leverans 
Graddagar 
(anger uppvärmningsförhållandet gentemot ett normalkallt år) % 93%  94% 96% 90 % 79%

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet) GWh 225,3  221,6 226 218 208

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet) GWh 121,5  119,3 122 112 108

Elförsäljning (totalt såld elenergi inom elhandel) GWh 141,5  142,4 156 151 150
 
Produktion      
Fjärrvärmeproduktion 
(totalt producerad fjärrvärmeenergi i Alingsås) GWh 144,3  142,6 143 133 128

Vindkraftproduktion 
(totalt producerad elenergi från egen vindkraftproduktion) GWh 1,06  1,23 1,1 1,4 1,3

Vattenkraftproduktion 
(totalt producerad elenergi från egen vattenkraftproduktion) GWh 14,2  8,67 – – – 
  
Miljö     
Koldioxid per kWh el 
(specifikt utsläpp per energienhet) g/kWh 0 0 0 0 0

Koldioxid per kWh fjärrvärme
(specifikt utsläpp per energienhet) g/kWh 0,11 1,12 3,55 0,37 0,12

Avgiftspliktig kväveoxid 
(Utsläpp av kväveoxid från Sävelundsverket) kg 22 066  22842 23983 23 069 20501

Stoftutsläpp Sävelund 
(PM10-övervakad mängd från Sävelundsverket) kg 1290  716 727 619 596

Koldioxid från egna transporter kg/fordon 1 633  1 423 2413 2426 2613
 
Jämställdhet och arbetsmiljö     
Antal anställda i koncernen (per den 31 dec)  64 64 59 53 54

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

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

NMI (Nöjd medarbetar-index)
(andel positiva svar i medarbetarenkäten) % 85% 91% 98% 96 % 90 %

Antal arbetsmiljöhändelser 
(olycksfall, färdolycksfall, tillbud, riskobservationer) antal 8 16 7 21 14

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

NKI för energikoncernen (Nöjd kund-index) % 86% 81% 87% – –

Avbrottstid (medelavbrottstid i min/år) min/år 61 32,6* 9,5 41,6 12,3

Nyckeltal visar att företaget 
kan möta utmaningar

* Ca 60% av angiven tid beror på överliggande nät och kan inte kontrolleras av Alingsås Energi.
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Under 2018 har all el som Alingsås Energi 
levererat haft ursprungsgarantier från 
förnyelsebar produktion med sol-, vind- eller 
vattenkraft. Jonsered, en av de fyra vatten-
kraftstationerna som köptes under 2017, 
såldes under 2018 till Partillebo AB.

I elnätsverksamheten pågår ett strategiskt 
arbete med att säkra och förbättra leverans-
säkerheten. Vi har mycket god leveranskva-
litet idag och är inte väderkänsliga, men 
samhället ställer högre och högre krav. För-
bättringar i inmatningspunkter till Alingsås 
och i fördelningsnät inom området planeras. 
Även inom fjärrvärme- och fibernäten plane-
ras driftsäkerhetsinvesteringar.

I fibernätet har den kraftiga expansionen 
fortsatt tack vare hög efterfrågan och strävan 
att nå bredbandsmålen till 2020. Utbyggna-
den i Alingsås tätort går enligt plan och vi 
kommer att nå bredbandsmålen under första 
halvåret 2019. Parallellt sker också förberedel-
ser och utbyggnad på landsbygden. Flera tät-
orter i södra kommundelen har byggts ut och 
bidrag har beviljats för området Simmenäs, 
Björkekärr och Rödene.

Exempel på bidrag till den energieffektiva 
omställningen är vår satsning på  laddinfra-
struktur för elbilar och kunders egenproduk-
tion av el. Vi har lanserat en app där våra 
laddplatser och vår samarbetsparts ladd-
platser över hela landet kan hittas, betalning 
sker via appen och statistik med mera 
presenteras. Vi har nu en laddstation med 
fyra laddplatser utanför huvudkontoret på 
Södra Strömgatan, en snabbladdare utanför 
Mc Donalds, samt att vi fått Klimatklivsbidrag 

och planerar för att installera en ny laddsta-
tion vid Svearondellen. Tillsammans med 
kunder har vi sökt och fått fler Klimatklivsbi-
drag och ytterligare laddplatser planeras.

Intresset kring solceller fortsätter att öka. 
Främst är det privatkunder och fastig-
hetsägare som väljer att sätta upp mindre 
anläggningar på sina hustak, s k mikropro-
ducenter. Välbesökta informationsmöten 
har hållits och ett färdigt koncept för att 
erbjuda kunder installation av solceller har 
tagits fram. Alingsås Energi hjälper också 
dessa kunder med handel av överskottsel.  En 
solkarta finns på Alingsås Energis hemsida för 
att skapa intresse kring vilka förutsättning-
ar som finns för mikroproduktion för varje 
fastighet i Alingsås tätort. Vi har själva tagit 
i drift vår första solcellsanläggning, på en ny 
transformatorstation vid Bultgatan, efter 
att vi beslutat att utnyttja våra egna tak för 
solcellsproduktion för ersättning av elnätets 
normala energiförluster.

LIGHTS IN ALINGSÅS
2018 var det första året då hela Lights in 
Alingsås har genomförts av Alingsås Energi. 
Det 19:e året har genomförts med ett 
mycket gott resultat och god respons från 
såväl besökare som workshopdeltagare och 
den internationella ljusbranschen. Nu ser 
vi fram emot att fira det 20:e ljusåret och 
projektets betydelse för Alingsås lyskraft i 
oktober. Vi firar det tillsammans med Alingsås 
400-årsjubileum och vår samarbetsparts, 
den internationella ljusorganisationen IALD, 
50-årsjubileum. Hittills har projektet sedan 

år 2000 producerat 125 fantastiska ljussätt-
ningar utförda av 134 ljusdesigners från 31 
länder, drygt 1000 ljusstudenter har fått sin 
utbildning här och över 1 miljon besökare har 
sett ljusinstallationerna genom åren.

DIGITALISERING
Verksamheten har stort fokus på digitalise-
ring av kundgränssnitt och interna processer. 
Tre appar har lanserats, en kundapp, en app 
för elbilsladdning och en app för Lights in 
Alingsås. Under året har verksamheten satsat 
på ökad marknadskommunikation, främst 
genom sociala medier, men också deltagit 
i och genomfört flertalet events. Lights in 
Alingsås erbjuder en mycket god arena för 
bolagets marknadsföring.

PRISADE FÖR HÅLLBARHET
I juni blev Alingsås Energi utsedda till Sveriges 
mest hållbara småföretag genom Avonovas 
pris Guldpilen 2018. Motiveringen löd ”Med 
ett heltäckande hälso- och arbetsmiljöpro-
gram där policies, principer, metoder och ett 
bra resultat hänger ihop är Alingsås Energi 
ett föredöme som hållbar organisation. 
Det dagliga arbetet präglas av ledningens 
engagemang, tydliga roller och ett system för 
uppföljning genom kontinuerliga arbetsmil-
jöbokslut.” Detta är ett arbete som idag bärs 
av hela personalen, tack alla medarbetare för 
det fina resultatet! Trots ovanligt hög perso-
nalomsättning levererar ni på och över målen, 
och våra höga värden på nöjd-kund-index och 
nöjd-medarbetar-index består.

SOCIAL TRYGGHET
Genom utveckling av infrastrukturen för 
energi, ljus och datakommunikation bidrar 
verksamheten kraftfullt till kommunfullmäk-
tiges prioriterade mål, bland annat till social 
trygghet genom hög leveranskvalitet och eko-
nomiskt genom konkurrenskraftiga priser. Att 
sträva för att göra det enkelt för alingsåsarna 
att leva tryggt, smart och hållbart känns som 
en väldigt trevlig och mycket betydelsefull 
uppgift för oss i Alingsås utveckling.

Jan Olofzon, VD

Nu är det lätt att 
hitta lediga laddstolpar 
i Alingsås med vår nya 
mobilapp Charge & Drive.

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.



Fredagen den 13 april 2018 invigdes Alingsås Energis nya biobränsle-
panna vid värmeverket på Sävelund. På plats att förrätta invigningen 
var Alingsås båda riksdagsledamöter Annika Qarlsson (C) och Janine 
Alm Ericson (MP). Med vid ceremonin var också representanter för 
kommunen och entreprenörerna NCC och Jernforsen.

Invigning av den nya 
biobränslepannan

E
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Fiberutbyggnaden har under 2018 fortsatt i oförminskad 
takt. Allt för att svara upp mot politikens beslut om att 
uppfylla bredbandsmålet såväl nationellt som lokalt.

Fortsatt 
utbyggnad 
av fibernätet

N ittiofem procent av alla hus-
håll och företag skall år 2020 
ha tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/s. På det lokala planet 
har kommunens politiker under 2018 
tagit beslut om en bredbandsstrategi 
som ska leda till att det övergripande 
målet ska kunna uppnås inom denna 
tidsrymd. Alingsås Energi, tillsammans 
med en rad privata aktörer, är satta att 
förverkliga detta.

– Vi har hållit den affärsplan gällande 
fiberutbyggnaden som vi spikade för 
några år sedan, säger en nöjd Rickard 
Bern, Affärsområdeschef Fibernät.

Under 2018 har det inneburit att 

såväl Sörhaga som Nolby och Bolltorp 
har fått fiber. Likaså är delar av Stocks-
lycke, Norsesund och Sundet längs med 
Färgen försedda med fibernät. Totalt 
pratar vi om drygt 700 villor och ca 
350.000 meter utskjuten fiber.

Som kuriosa kan nämnas att fiber-
utbyggnaden i Sörhaga skedde som ett 
samprojekt med markförläggningen av 
en 40 kV elnätskabel.

Under året fick Alingsås Energi även 
ett positivt beslut från Jordbruksverket 
gällande landsbygdsbidrag för fortsatt 
utbyggnad av fibernätet i kommunens 
norra delar såsom Rödene, Björkekärr 
och Simmenäs. 
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Jörgen Damborg

Michael Ingeldi

Einar Ström 

Annika Qarlsson
 Janine Alm 

Ericson

fter åtta månaders hårt arbete 
och tester var biopannan i april 
2018 äntligen klar att tas i drift. 

Projektet är en viktig del i Alingsås Energis 
hållbarhetsstrategi och något som Jörgen 
Damborg, affärsområdeschef värme och 
projektansvarig, är väldigt stolt över.

– Byggnationen gick fantastiskt bra. Vi 
höll tidsplanen och landade på en inves-
tering om 75,6 miljoner kronor mot 
budgeterade 82 miljoner, säger Jörgen och 
tillägger:

– En eloge till våra duktiga samarbets-

partner NCC och Jernforsen samt till vår 
egen personal som har bidragit till en 
lyckosam process. 

Genom färdigställandet av den nya 
pannan kan Alingsås Energi nu räkna in 
en effekt om ytterligare 18 MW – att lägga 
till redan befintliga 26 MW. Lägg därtill en 
helt fossilfri produktion med ett utfall om 
99,9 procent förnyelsebart bränsle redan 
under första året. Onekligen ett rejält 
kliv mot en helt fossilfri verksamhet på 
fjärrvärmesidan som varit det övergri-
pande målet. Den fossila produktionen 

kommer endast att finnas med som reserv 
i framtiden. 

I och med invigningen av den nya bio-
bränslepannan tackar Jörgen Damborg för 
sig efter lång och trogen tjänst på Alingsås 
Energi, en tjänst som tog sin början redan 
1991 då Jörgen kom från Tekniska kontoret 
på Alingsås kommun för att vara med och 
dra upp riktlinjerna för Alingsås Energis 
satsning på utbyggnad av fjärrvärme.

– Det känns mycket tillfredsställande 
att kunna sätta punkt nu när vi i princip 
nått vårt mål, avslutar Jörgen.

Tollered, ett av våra vatten-
kraftverk som har försett oss 

med energi under året.

ETT LÄRORIKT ÅR 
MED VATTENKRAFT
2018 blev ett händelserikt år med vat-
tenkraft i egen regi för Alingsås Energis 
del. Först av allt avyttrades stationen i 
Jonsered till det kommunala fastighets-
bolaget Partillebo i Partille. Förklaringen 
till det var dels ett stort intresse från 
köparens sida i och med att anläggning-
en är belägen i deras kommun. Alingsås 
Energi var positiva till försäljningen då 
Jonsereds kraftstation ligger en bit från 
vårt verksamhetsområde och vid förvärvet 
2017 ingick stationen i ett större paket 
tillsammans med de tre andra enheterna.

I övrigt har första året med vattenkraft 
handlat mycket om att lära oss statio-
nerna, få en bild av hur sjösystemen 
hänger ihop och hur vattenregleringen 
fungerar. Givetvis har det även varit en 
del kontakter med Länsstyrelsen vad 
gäller vattenreglering och dammsäkerhet 
samt att hitta rätt samarbetsformer med 
Vattenfall Services som sköter drift och 
underhåll av stationerna.
Hur har då produktionen sett ut?

– Hösten och vintern 2017 samt våren 
2018 såg det mycket bra ut. Sedan drab-
bades vi ju av en av de torraste somrarna 
i mannaminne, vilket givetvis satte sina 
spår produktionsmässigt. Ett tapp som 
fortfarande inte är helt återställt på grund 
av lågt vattenstånd, förklarar Stefan Börje-
sjö, affärsområdeschef Elnät.

– Men även detta har varit lärorikt och 
vi vet nu vilka förutsättningar vi har att 
jobba efter.



Under 2018 tog Alingsås Energi ytterligare ett steg vad gäller utbyggnaden av 
solceller i kommunen. Under Lights In Alingsås marknadsfördes nämligen ett komplett 
solcellserbjudande till den breda allmänheten och under senare delen av året hölls två 
informationsmöten för intresserade privatpersoner.

Ett komplett solcells-
erbjudande för allmänheten

A

När världens i särklass största 
ungdomsturnering i fotboll, Gothia 
Cup, intog Alingsås för första gången 
sommaren 2018 bistod Alingsås 
Energi med en unik lösning som 
gav alla besökare och deltagare 
fritt WiFi på samma gång som 
cupledningen på ett snabbt och 
säkert sätt kunde kommunicera 
digitalt med omvärlden.

Trådlöst 
bredband
– gav fritt WiFi och goda 
digitala kommunikationer

Samarbetet i fråga är ett bra exem-
pel på hur Alingsås Energi kunde 
bidra till den gemensamma 

samhällsnyttan på ett proaktivt sätt. 
Förfrågan om möjligheten att ordna 
fiber till Gothia Cups cupcentra inkom 
från Åke Aronsson på Alingsås kommun 
endast fyra veckor innan avspark för 
turneringen. En utmaning som triggade 
Kristian Nilsson, fibernätsansvarig på 
Alingsås Energi.

– Genom ett tidigare gott samarbete 
med Vixor AB gällande försörjning av en 
trådlös fiberlösning till Brf Mossbergska 
i Västra Bodarna så åtog vi oss denna 
uppgift tillsammans, berättar Kristian.

En inte så lätt uppgift skulle det visa 
sig då terräng- och markförhållandena 
inte var helt optimala, då det krävs fri 
sikt för en bra och stabil lösning. Med 
hjälp av drönare undersöktes omgivning-
en och lösningen blev en 18 meter hög 
mast vid Mjörnvallen och en lika hög 

mast ute på piren samt en åtta meter 
hög mast på Tallhyddan. På så sätt kunde 
man ”skjuta” laser mellan masterna för 
att uppnå ett trådlöst bredband och där-
med lösa cupcentrets kommunikations-
behov under den aktuella veckan.

Men Kristian var inte helt nöjd med 
detta utan han närde en dröm om att 
även förse besökarna och alla deltagare 
med fritt WiFi i området, när man nu 
redan var igång så att säga. Sagt och 
gjort – 20 WiFi-punkter sattes upp runt 
om Mjörnvallen och bort till Tallhyddan, 
vilket gav full och bra täckning och där-
med uppnåddes fri surf. Något som var 
mycket uppskattat bland användarna. 

– Totalt nyttjade drygt 7700 personer 
tjänsten, vilket motsvarar ca 1,6 terabytes 
nedladdning, konstaterar en nöjd Kristian 
som vill ge en eloge till såväl Alingsås 
kommun som Vixor AB och Alingsås IF för 
gott samarbete.

Genom den smarta totallösningen 

kunde Alingsås Energi även bjuda del-
tagarna på livestreaming av VM-finalen 
i fotboll på storbild på Tallhyddans ute-
plats, till alla deltagares förtjusning, samt 
skapa förutsättningar för att alla matcher 
kunde livesändas på Mjörnvallen.

– Jag vill passa på att tacka alla på 
Alingsås Energi – från projektledning och 
montörer till marknadsavdelning – för 
ett gott samarbete som bidrog med en 
vital och viktig funktion för oss för att 
få administrationen att flyta. Dessutom 
förhöjde tillgången på fri surf deltagar-
nas och alla besökares totalupplevelse 
av Gothia Cup i ”lilla” Alingsås, säger 
Lennart Svahn från Alingsås IFs Gothia 
Cup-organisation.

Fotnot: I Alingsås bodde 150 lag från 
15 nationer under Gothia Cup. Totalt 
deltog 1731 lag från 78 nationer i hela 
turneringen.
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tt satsa på solceller ingår som ett av 
våra långsiktiga åtaganden gent-
emot våra ägare. Därför är det extra

roligt att vi nu har tagit fram ett  komplett 
solcellserbjudande under året som också är 
starkt efterfrågat av våra kunder, berättar 
Rickard Bern, affärsområdeschef.

Alingsås Energis tidigare erbjudande vad 
gäller solceller har mest handlat om köp av 
överskottsel samt att bistå med tips och 
råd till den hängivne solcellsentusiasten. 
Under 2018 har detta utvecklats till att 
bestå av ett komplett erbjudande i form av 
material, installation samt service/support 
och elhandel.

– Man kan kalla det ett all-inclusive-
paket där Alingsås Energi står som en 
trygg leverantör av helheten. 

I samband med Lights in Alingsås 
genomfördes en marknadsföringsaktivitet 
riktad mot privatkundsledet och respon-
sen var så god att det bjöds in till två 
stormöten i november och december för 
att mer i detalj informera om erbjudandet.

– Intresset var mycket stort och under 
vintern har ett antal offerter skapats 
och viss projektering har gjorts för att vi 
ska stå redo att börja installera ett antal 
anläggningar under 2019, säger Rickard 
och fortsätter:

– Vår ambition är att leverera en enkel, 
stabil och trygg solcellslösning till alla 
intresserade privatkunder vad gäller 
anläggning, produktion samt elcertifikat 

och ursprungsgarantier. På sikt kommer vi 
även att kika på ett liknande upplägg på 
företagssidan.

Rickard vill framhålla det goda samarbe-
tet med marknadsavdelningen, affärsstöd 
och teknikavdelningen tillsammans med 
externa partners som verkliga framgångs-
faktorer i arbetet med att forma ett att-
raktivt sollcellserbjudande från Alingsås 
Energi.

Stort intresse på Estrad Alingsås när Alingsås Energi 
informerade om sitt solcellserbjudande.



Lights in Alingsås är så mycket mer än ”bara” en ljussatt promenad. Utöver en 
rad kringarrangemang försiggår också en hel del andra samarbetsprojekt och 
en utbildningsverksamhet.

Så mycket mer än
bara en ljuspromenad…
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å den publika fronten kan bland annat 
nämnas Kulturnatta, Light Night 
Shopping, utställningen Synvillor 

på Museet och Running Lights som goda 
exempel. Här bidrar ett flertal externa aktörer 
med sina egna arrangemang, eller i vissa fall i 
samverkan med Alingsås Energi, för att ytter-
ligare förhöja upplevelsen av eventet.

Men det försiggår en hel del annat bak i 
kulisserna också – inte minst på utbildnings-
fronten – som i sin tur genererar ett mervär-

de till såväl Lights in Alingsås som Alingsås 
som stad.

– Just samarbetet inom utbildning är en 
viktig del för oss på Alingsås Energi, säger 
Maria Björsson, övergripande projektledare 
för Lights in Alingsås.

– Utöver vårt nära samarbete med studen-
ter från El- och Energiprogrammet på Alströ-
mergymnasiet involverades detta år även 
500 barn från Alingsås förskolor och fritids 
samt elever från KomTek och teknikcollege i 

olika aktiviteter. Lägg därtill samarbetet med 
Kulturskolan som bjöd på en energifylld invig-
ning på Estrad Alingsås, där dansare, barnkör, 
solister och lärare från Kulturskolan deltog.

Enligt Maria är det viktigt för Alingsås 
Energi att visa upp sig som en attraktiv 
arbetsplats. Förhoppningen är att locka fler 
unga att söka sig till utbildningar inom el 
och energi för att därefter kunna erbjudas 
praktik och kanske en framtida anställning 
vad det lider. 2018 var första året Alingsås Energi stod som ägare 

av Lights in Alingsås. Detta genom ett kommunalt 
beslut året innan om att låta Alingsås Energi svara 
för den fortsatta utvecklingen av ljusdesign som en 
långsiktig del av kommunens vision – och vilket 
energifyllt arrangemang det blev!

FOKUS PÅ 
SAMVERKAN 
OCH HÅLLBARHET

T

P

emat för 2018 års upplaga var 
mycket passande ”Energy” 
med allt var det innebär 

utöver det som man kanske framför allt 
förknippar med energi – nämligen el 
och värme. Satta att förverkliga idéerna 
var sju professionella ljusdesigners från 
olika delar av världen och det bjöds på 
varierande och spännande installationer. 
Till hjälp hade man ca 40 ljusstudenter 
från 22 nationer, elever från Alströmer-
skolans elprogram och en uppsättning av 
montörer, programmerare och ljudsät-
tare. Årets slinga gick i centrala stan med 
någon avstickare till Stadskyrkogården 
och Plantaget med Barnens Lights som 
ett uppskattat inslag. Som vanligt 
väckte arrangemanget stor nyfikenhet 
och totalt kunde drygt 70.000 besökare 
räknas in när ljuset släcktes – och Maria 
Björsson, övergripande projektledare, 
kunde summera ännu ett lyckat år.

– Jag vill ta tillfället i akt och tacka 

alla som är med och bidrar till denna 
fantastiska happening som lyser upp 
Alingsås under oktober – ingen nämnd, 
ingen glömd.

– För oss på Alingsås Energi är det 
ett ärofyllt uppdrag att vara med och 
bidra till utvecklingen av Alingsås som 
ljusstad. Det är oerhört kul att kunna 
konstatera att vårt beprövade ”ma-
skineri” rullar igång varje år och att vi 
tillsammans med så många aktörer både 
lokalt och utifrån gör gemensam sak för 
att bidra till en festlig månad för alla. Jag 
tänker på alltifrån alla ljusintresserade, 
till företag, föreningar, kommunen och 
inte minst alla våra besökare. Här kan 
man verkligen prata om god samverkan 
i hållbarhetens tecken.

Nu laddar Maria och kompani för 
2019 års upplaga som inte bara är den 
tjugonde i ordningen utan även mani-
festerar det faktum att kommunen 
firar 400 år i år.

TEMA : Energy.
TIDSPERIOD: 28 september – 4 november.
ANTAL LJUSDESIGNERS: 7 st från 
6 olika nationer.
ANTAL LJUSSTUDENTER: Ca 45 st från 
22 olika nationer.
ANTAL STUDENTER FRÅN ALSTRÖMERSKOLANS 
EL-PROGRAM : Ca 25 st.
ANTAL ÖVRIGA MEDARBETARE: Ca 25 st 
(montörer, programmerare, ljudsättare m.m.).
ANTAL BESÖKARE: Ca 70.000.
ANTAL GUIDADE TURER: Drygt 200 st.

FAKTA 
LIGHTS IN ALINGSÅS 2018

Fotograf Lights in Alingsås: Patrik Gunnar Helin



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
för Alingsås Energi Nät AB

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, 

556402-5905, får härmed avge årsredovisning och koncernredo-

visning för räkenskapsåret 2018-01-01– 2018-12-31.
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Styrelseledamöter och ersättare 
AEAB=Alingsås Energi AB   AENAB=Alingsås Energi Nät AB

Billy Westerholm, vice ordf.
AEAB och AENAB

Björn Svennung
AEAB och AENAB

Bengt Sernestrand
AENAB

Ulla Dalén
AEAB och AENAB

Roger Andersson
AEAB och AENAB

Gunnar Henriksson, ordf. 
AEAB och AENAB

Mats Magnusson
AEAB och AENAB

Bertil Jonsson
AEAB och AENAB

Fredrik Bergman
AENAB

Stefan Båge, SEKO, ordinarie
AEAB och AENAB

Fredrik Wizemann, SACO, ers.
AEAB och AENAB

Peter Janflod, SEKO, ers.
AEAB och AENAB

Information om verksamheten
Alingsås Energi Nät AB (AENAB), organi-
sationsnummer 556402-5905 med säte i 
Alingsås, är moderföretag för kommunens 
samlade energiverksamhet.  AENAB erbjuder 
varor och tjänster inom  elnät, fjärrvärme, 
fibernät och tjänster närliggande kärnverk-
samheten. I koncernen ingår det helägda 
dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB), 
organisationsnummer 556499-0413. AEAB 
erbjuder elhandel och elproduktion i form 
av vattenkraft.

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

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

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

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

Ägarförhållanden
AENAB ägs av AB Alingsås Rådhus (ABAR), 
organisationsnummer 556656-2244, sedan 
2004-01-01. ABAR ägs av Alingsås Kommun, 
organisationsnummer 212000-1553, och i kon-
cernen ingår även Fastighetskoncernen Aling-
sås Rådhus AB (FARAB) org.nr. 559075-0401 
med dotterbolagen Fabs AB, organisations-
nummer 556048-9162, och AB Alingsåshem, 
organisationsnummer 556401-2374.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret 
När året 2018 är slut kan vi sammanfatta att 
vädret i Alingsås har varit 7% varmare än ett 
normalår och 1% varmare än föregående år. 
Variationerna har dock varit extrema under 
såväl vinter som sommar. Februari och mars 
var mycket kalla och från maj startade en 
drygt tre månader lång och mycket varm 
sommar. Båda situationerna utmanade de 
nationella energisystemen, under vintern 
med höga belastningar och under somma-
ren med många olika begränsningar i såväl 
produktion som distribution. Det var lite 
vind, lite vatten på grund av torkan och 
varmt vatten i haven vilket har medfört att 
vindkraft, vattenkraft och kärnkraft inte har 
kunnat producera i tillräcklig omfattning 
och till detta har det uppstått begränsning-
ar i distributionsnätet då många ledningar 
har fått tas ur drift på grund av skogsbrän-
der. Vår sårbarhet inför klimatförändringar-
na har visat sig på ett mycket tydligt sätt. 
Alingsås Energis produktion har påverkats 
av lite vind och lite vatten men inte av några 
begränsningar i övrigt. Priserna på el och 

bränsle har stigit på grund av påfrestning-
arna. 

Tillväxt med nya kunder har främst skett i 
fibernätet och i elnätet. I fibernätet har den 
kraftiga expansionen fortsatt tack vare hög 
efterfrågan och strävan att nå bredbands-
målen till 2020. Utbyggnaden i Alingsås 
tätort går enligt plan och vi kommer att 
nå bredbandsmålen under första halvåret 
2019. Parallellt sker också förberedelser och 
utbyggnad på landsbygden, flera tätorter 
i södra kommundelen har byggts ut och 
bidrag har beviljats för området Simmenäs, 
Björkekärr och Rödene. För att bidragen skall 
betalas ut ställs förutsättningar på en hög 
anslutningsgrad, det vill säga att tillräckligt 
många kunder vill ha bredband via fiber.

Investeringsprojektet att bygga en ny bio-
bränslepanna på Sävelundsverket har fär-
digställts och avslutats. Mycket stora arbe-
ten har genomförts och projektledningen 
har styrt projektet förtjänstfullt. Pannan 
togs i provdrift strax före jul 2017 och har 
producerat under den kalla vintern vilket 
har inneburit att vi är fossilfria i produk-
tionen under 2018. Det ekonomiska utfallet 
på investeringen blev lägre än budget, och 
driftresultatet är mycket gott. Formellt togs 
pannan över i april och vi höll en invigning 
med visning av anläggningen i samband 
med framtidsveckan i Alingsås.

Dotterbolaget Alingsås Energi AB avytt-
rade i juni vattenkraftverket Jonsered till 
Partillebo AB.

Under året har verksamheten satsat på 
ökad marknadskommunikation, främst 
genom sociala medier och appar, men också 

Anne-Marlene Hjortskog
AENAB

Jesper Lindahl
AEAB

Birgit Börjesson
AEAB och AENAB

Kerstin Larsson
AENAB

Magnus Sandberg 
AEAB och AENAB

Kerstin Rudfeldt Tjus 
AENAB

Michael Ingeldi, Stefan Börjesjö, Birgitta Näslund, Jan Olofzon, 
Rickard Bern, Inga-Lena Ström Löfqvist och Jörgen Damborg.

Ledningsgrupp
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Flerårsöversikt*

KONCERN	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014

Nettoomsättning 247 975 234 793 234 555 219 237 225 839
Rörelseresultat 45 518 55 479 46 723 39 740 44 543
Resultat efter finansiella poster 43 143 52 050 42 567 34 792 38 466
Balansomslutning  800 138 755 802 636 868 575 675 604 241
Eget kapital 370 360 336 760 298 012 273 707 255 412
Kassaflöde från den löpande verksamheten 70 617 138 273 43 642 84 607 65 997
Soliditet, % 46,3 44,6 46,8 47,5 42,3
Vinstmarginal, % 18,6 23,8 20,1 18,3 20,0
Avkastning på eget kapital, % 11,6 15,5 14,3 12,7 15,1
Avkastning på totalt kapital, % 5,8 7,4 7,4 7,0 7,5
Antal anställda, st 64 60 57 54 53  

    
MODERFÖRETAG	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014

Nettoomsättning exkl. punktskatter 190 419 184 548 181 215 169 730 168 881
Rörelseresultat 39 950 49 167 46 502 38 526 43 893
Resultat efter finansiella poster 37 396 45 808 42 246 33 437 37 493
Balansomslutning 785 295 758 772 608 056 557 132 569 583
Eget kapital 61 454 62 081 52 193 52 602 51 545
Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 975 109 607 40 795 79 769 61 099
Soliditet, % 44,1 41,7 46,3 46,1 41,7
Vinstmarginal, % 21,2 26,9 25,8 22,8 26,2
Avkastning på eget kapital, % 10,8 14,5 15,0 13,0 15,8
Avkastning på totalt kapital, % 5,2 6,5 7,7 7,0 7,8
Antal anställda, st 63 59 56 52 51

*) Från och med 2015 nettoredovisas koncerninterna poster, tidigare år har dessa redovisats brutto. 
   Förändringen påverkar soliditet och balansomslutning från och med jämförelseåret 2015. 

AENAB 2 0 1 8 AENAB 2 0 1 8
Org nr: 556402-5905 Org nr: 556402-5905

16 17

deltagit i och genomfört flertalet event. 
Lights in Alingsås erbjuder en mycket god 
arena för bolagets marknadsföring.

I juni blev Alingsås Energi utsedda till 
Sveriges mest hållbara småföretag genom 
Avonovas pris Guldpilen 2018. Motiveringen 
löd ”Med ett heltäckande hälso- och arbets-
miljöprogram där policies, principer, meto-
der och ett bra resultat hänger ihop är 
Alingsås Energi ett föredöme som hållbar 
organisation. Det dagliga arbetet präglas av 
ledningens engagemang, tydliga roller och 
ett system för uppföljning genom kontinu-
erliga arbetsmiljöbokslut.” 

Koncernen Alingsås Energi visar ett myck-
et gott ekonomiskt resultat för 2018, de 
främsta orsakerna är lägre bränslekostna-
der än planerat i fjärrvärmeproduktionen 
och en reavinst vid försäljningen av vatten-
kraftstationen Jonsered. 

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

För att mäta servicenivå mot kund 
genomförs kundundersökningar fyra gång-
er om året och detta sammanställs i Nöjd-
kund-index (NKI). NKI-resultaten jämförs 
med liknande företag och med Sverigemedel 
för energiföretag totalt. NKI ligger på 86% 
(81%) jämfört med Sverigemedel för energi-
företag på 76% (70%). Jämfört med liknade 
företag har Alingsås Energi under lång tid 
legat bland de bästa.

Leveranskvaliteten i Alingsås Energis 
elnät är god, den är dock sämre än normalt 
på grund av avbrott i överliggande (inmat-
ande) elnät i januari och ett större avbrott i 
eget nät under november. Medelavbrottstid 
per kund var cirka 61 minuter (33 minu-
ter) under 2018. Diskussioner förs med 
Vattenfall med krav på förbättrande åtgär-
der, eventuellt en andra inmatningspunkt 
till Alingsås. Fjärrvärme har inte haft några 
avbrott hos kund som orsakats av produk-

tions- eller distributionssystemet.
Lokalt har bolaget haft möjligheten 

under de senaste 6 åren att sänka fjärr-
värmepriserna. För 2018 har priserna vänt 
uppåt igen, framförallt beroende på bräns-
lebrist under den kalla vintern. I rankingen 
med Sveriges 290 kommuner, i kundernas 
egen undersökning Nils Holgersson, ligger 
elnät på 36 (32) och fjärrvärmen på 71 (66). 
Marknadspriserna på el var vid årets slut 
48% högre än vid årets början.

Under 2018 har all el som Alingsås Energi 
levererat haft ursprungsgarantier från för-
nyelsebar produktion med sol-, vind- eller 
vattenkraft. Fjärrvärmeproduktionen har, 
tack vare vår nya panna, till 100% (99,6%) 
använt förnyelsebara bränslen. Utsläppen 
av koldioxid per såld kWh fjärrvärme har 
varit 0,11 g/kWh (1,12 g/kWh), att jämföra 
med det kalla året 2010 då värdet uppgick 
till 55,8.

För att mäta arbetsmiljön och trivsel på 
arbetsplatsen genomförs årligen en med-
arbetarenkät och resultatet sammanställs 
i Nöjd-medarbetar-index (NMI). NMI mäts 
som andel positiva svar i medarbetaren-
käten, vilket i årets mätning var 82% (91%). 
En viktig anledning till minskningen mot 
föregående år är att Alingsås Energi sedan 
ett par år genomgår en generationsväxling 
samt att konkurrensen från närliggande 
branschföretag har ökat. Detta medför en 
ökad belastning på organisationen. Vi arbe-
tar aktivt med att bibehålla vårt attrakti-
va arbetsgivarvarumärke, men vi ser trots 
detta att personalomsättningen har ökat. 

Det ekonomiska resultatet för 2018 över-
steg plan. Koncernen genererar en avkast-
ning på totalt kapital med 5,8% (7,4), årets 
målsättning var 4%. Soliditeten för koncer-
nen uppgick vid periodens slut till 46,3% 
(44,6%).  Ägarens krav för koncernen på hel-
år ligger på 40%.

Med ovanstående rapporterar bolaget 
uppfyllandet av ägardirektivens målsätt-
ningar om skäliga priser och hög leve-
ranskvalitet samt en helhetssyn på kvalitet, 
arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksam-
heten. 

Prioriterade mål och åtaganden
Enligt Alingsås kommuns styrmodell tar 
kommunfullmäktige fram prioriterade mål 

där verksamheterna skall göra åtaganden
som bidrar till uppfyllandet av målen. 
Syftet är att Alingsås Energi skall bidra till 
att uppfylla kommunens vision. Alingsås 
Energi har identifierat hållbar utveckling 
och infrastruktur som främsta områden 
där verksamheten kan bidra till samhällets 
utveckling.

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

Med 100% förnyelsebar energi har bola-
get riktat insatserna mot en bibehållen 
andel förnyelsebar energi även i framtiden, 
i form av investering i en ny biobränslepan-
na på Sävelundsverket. Från och med 2018 
är vi nu i normalfallet fossilfria i produktio-
nen för överskådlig framtid.

Exempel på bidrag till den energieffekti-
va omställningen är vår satsning på elbilar 
och kunders egenproduktion av el. Vi har 
lanserat en app där våra laddplatser och vår 
samarbetsparts laddplatser över hela lan-
det kan hittas, betalning sker via appen och 
statistik med mera presenteras. Vi har nu 
en laddstation utanför huvudkontoret på 
Södra Strömgatan, en snabbladdare utan-
för McDonalds, samt att vi fått klimatklivs-
bidrag och planerar för att installera en ny 
laddstation vid Svearondellen. Tillsammans 
med kunder har vi sökt och fått klimat-
klivsbidrag och ytterliga laddplatser plane-
ras. 

Intresset kring solceller fortsätter att 
öka. Främst är det privatkunder och fastig-
hetsägare som väljer att sätta upp mindre 
anläggningar på sina hustak, sk mikropro-
ducenter. Välbesökta informationsmöten 
har hållits och ett färdigt koncept för att 
erbjuda kunder installation av solceller har 
tagits fram. Alingsås Energi hjälper också 
dessa kunder med handel av överskottsel.  
En solkarta finns på Alingsås Energis hem-
sida för att skapa intresse kring vilka förut-
sättningar som finns för mikroproduktion 
för varje fastighet i Alingsås tätort. 

2018 var det första året då hela Lights in 
Alingsås har genomförts av Alingsås Energi. 
Det 19:e året har genomförts med ett myck-
et gott resultat och god respons från såväl 

besökare som workshopdeltagare och den 
internationella ljusbranschen. 

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

Omvärld och 
framtida utveckling
Teknikutveckling, klimatförändringar och 
stora politiska förändringar är det som 

Alingsås Energi identifierar som största 
påverkansfaktorer från omvärlden, och verk-
samheten behöver därför fokusera utveck-
lingen på digitalisering, säkerhet, miljö och 
klimat. Mot denna bakgrund har styrelsen 
antagit en ny vision, ”2030 har vi tillsam-
mans skapat ett tryggt, smart och hållbart 
Alingsås”.

Bolagets ekonomi är stark och fortsätter 
att vara så, men marginalerna förväntas 
minska bland annat på grund av avtagan-
de expansion på fibernätet, beslut om 
sänkt avkastningsränta i elnätreglering-
en och omställning till nya affärer med 

högre konkurrens och lägre avkastning. 
Investeringsnivåerna förväntas minska på 
grund av lägre expansionstakt.



Resultaträkning
BELOPP I TKR

NOT
KONCERN

2018
KONCERN

2017
MODERFÖRETAG 

2018
MODERFÖRETAG 

2017

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3 247 975 234 793 190 419 184 548

Anslutnings- och servisavgifter 11 060 13 933 11 060 13 933

Aktiverat arbete för egen räkning 7 312 8 454 7 312 8 454

Övriga rörelseintäkter 10 774 5 016 5 715 5 016

277 121 262 196 214 507 211 952

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -97 135 -87 808 -43 979 -45 621

Anläggningskostnader -10 010 -8 315 -9 842 -8 110

Övriga externa kostnader 4, 5 -29 500 -25 944 -27 627 -25 138

Personalkostnader 6 -48 061 -44 135 -47 220 -43 725

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -44 840 -40 515 -43 832 -40 191

Övriga rörelsekostnader -2 056 – -2 056 –

-231 603 -206 717 -174 556 -162 785

Rörelseresultat 45 518 55 479 39 950 49 167

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 679 357 499 427

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -3 053 -3 787 -3 053 -3 786

-2 374 -3 429 -2 554 -3 359

Resultat efter finansiella poster 43 143 52 050 37 396 45 808

Bokslutsdispositioner 9 -6 600 -15 400 -38 074 -46 344

Resultat före skatt 36 543 36 650 -678 -537

Skatt på årets resultat 10 -2 944 -7 901 51 424

ÅRETS RESULTAT 33 599 28 748 -627 -112

AENAB 2 0 1 8 AENAB 2 0 1 8
Org nr: 556402-5905 Org nr: 556402-5905

Personal 
Medelantalet anställda i koncernen var 59 
personer (60). Av totala antalet medarbeta-
re var 40 män (39) och 19 kvinnor (18). 

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, lik-
som föregående år, utförts inom koncernen. 
Friskvårdsarbetet har fortsatt med möjlighet 
till en friskvårdstimme per vecka samt ett frisk-
vårdsbidrag om maximalt 2 500 kronor per år. 
Personalen har under 2018 getts möjligheten 
att vara anslutna till en sjukvårdsförsäkring.

Miljö 
Inom koncernen finns 2 tillståndspliktiga 
och 3 anmälningspliktiga verksamheter 
enligt miljöbalken. Sävelund och Gjutaren 
är tillståndspliktiga, Noltorp, Hemsjö och 
vår avfallshantering är anmälningspliktiga. 
Dessa verksamheter utgörs framför allt av 
värmeproduktion. Därmed är en stor del av 
koncernens verksamhet beroende av den 
tillstånds- och anmälningspliktiga verksam-
heten. Samtliga verksamheter har giltiga 
tillstånd.

Den tillståndspliktiga verksamheten 
påverkar miljön i och med att värmepro-
duktionen förbränner biobränsle och olja, 
vilket medför utsläpp i framför allt luften. 
Huvudsakliga fasta restprodukter ur pro-
cessen är aska från biobränslen som återförs 
till skogen. 

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

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

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

Koncernen utsätts genom sin verksam-
het för en mängd olika finansiella risker: 
marknadsrisk (elprisrisk, valutarisk, och 
ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. 
Elhandelsbolagets övergripande riskhante-
ringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten 
på de finansiella marknaderna och efter-
strävar att minimera potentiella ogynn-
samma effekter på företagets finansiella 
resultat. Riskhanteringen sköts av ekonomi-
avdelningen i nära samarbete med affärs-
området elhandel enligt policies som fast-
ställts av styrelsen.

Marknadsrisker
(I) ELPRISRISK

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

(II) RÄNTERISK AVSEENDE KASSAFLÖDEN 

OCH VERKLIGA VÄRDEN

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

(III) VALUTARISK

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

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

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

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

Balanserad vinst 10 713 695
Aktieägartillskott 10 000 000
Årets resultat -626 719
Summa 20 086 976

Styrelsen föreslår att vinstmedlen dispone-
ras så att i ny räkning överförs
Summa 20 086 976

Koncernbidrag har, under förutsättning av 
årsstämmans godkännande, lämnats med 
6 600 000 kr.

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

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

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

Balansräkning – eget kapital och skulder
BELOPP I TKR

NOT
KONCERN
2018-12-31

KONCERN
2017-12-31

MODERFÖRETAG 
2018-12-31

MODERFÖRETAG 
2017-12-31

Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 11 90 946 109 756 63 180 63 355

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 555 642 493 928 544 339 477 145

Inventarier, verktyg och installationer 13 9 676 9 535 9 676 9 535

Pågående nyanläggningar 14 64 376 85 074 64 376 85 074

720 640 698 293 681 571 635 109

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 15 18 740 18 740

Fordringar hos koncernföretag 16 – – 32 000 60 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 158 158 158 158

Uppskjuten skattefordran 18 543 161 – –

701 319 50 898 78 898

Summa anläggningstillgångar 721 341 698 612 732 469 714 007

Omsättningstillgångar
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Utsläppsrätter 328 245 328 245

Elcertifikat 2 537 730 – –

2 865 975 328 245

VARULAGER MM

Råvaror och förnödenheter 7 989 8 065 7 989 8 066

7 989 8 065 7 989 8 066

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 25 827 13 928 11 988 10 185

Fordringar hos kommunala bolag 9 095 6 262 8 754 6 076

Aktuell skattefordran 1 616 2 466 1 062 1 183

Övriga fordringar 5 538 777 5 100 593

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 25 863 24 712 17 602 18 414

67 940 48 145 44 506 36 450

Kassa och bank 2 5 2 5

Summa omsättningstillgångar 78 796 57 190 52  826 44 765

SUMMA TILLGÅNGAR 800 138 755 802 785 295 758 772

NOT
KONCERN
2018-12-31

KONCERN
2017-12-31

MODERFÖRETAG 
2018-12-31

MODERFÖRETAG 
2017-12-31

Eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital 20 38 000 38 000 38 000 38 000

Reservfond 3 367 3 367

41 367 41 367
FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat 20 714 20 826

Årets resultat -627 -112

20 087 20 714

Övrigt tillskjutet kapital 13 367 13 367

Annat eget kapital inkl. årets resultat 318 993 285 393

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 370 360 336 760

370 360 336 760 61 454 62 081

Obeskattade reserver 21 364 848 326 515

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 504 534 504 534

Uppskjuten skatteskuld 22 76 263 72 936 – 51

76 766 73 470 504 585

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 23 – – – –

Leverantörsskulder 17 748 26 803 17 484 20 877

Skulder till dotterföretag – – – 9 233

Skulder till Alingsås kommun 295 612 295 956 314 057 330 488

Skulder till kommunala bolag – 338 – 339

Övriga skulder 19 410 7 854 19 126 1 880

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 20 241 14 621 7 822 6 776

353 012 345 572 358 489 369 592

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 800 138 755 802 785 295 758 772

AENAB 2 0 1 8 AENAB 2 0 1 8
Org nr: 556402-5905 Org nr: 556402-5905
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Moderföretag AKTIEKAPITAL RESERVFOND FRITT EGET KAPITAL TOTALT EGET KAPITAL

Ingående balans 2018-01-01 38 000 3 367 10 714 52 081

Aktieägartillskott 10 000 10 000

Årets resultat -627 -627

Utgående balans 2018-12-31 38 000 3 367 20 087 61 454

HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

Kassaflödesanalys
BELOPP I TKR

Förändring av eget kapital
BELOPP I TKR

Noter
BELOPP I TKR OM INTE ANNAT ANGES

Koncern AKTIEKAPITAL
ÖVRIGT 

TILLSKJUTET KAPITAL
ANNAT EGET KAPITAL 
INKL. ÅRETS RESULTAT SUMMA

Ingående balans 2018-01-01 38 000 3 367 285 393 326 760

Aktieägartillskott 10 000 10 000

Årets resultat 33 599 33 599

Utgående balans 2018-12-31 38 000 13 367 318 993 370 360

 NOT 1   REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 

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

Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.

Koncernredovisning  
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovis-
ning, i vilken Alingsås Energi Nät AB  ingår, är AB Alingsås Rådhus (org.
nr. 556656-2244) med säte i Alingsås. Ägare för AB Alingsås Rådhus är 
Alingsås kommun (org.nr. 212000-1553) med säte i Alingsås.
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföretaget 
fram till och med 31 december 2018. 

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

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispo-
sitioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade 
reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader 
mellan redovisat och skattemässigt värde.  

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

Dotterföretaget inkluderas i koncernredovisningen från och med 
förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten. 
Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att 
säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

TRANSAKTIONER SOM ELIMINERAS VID KONSOLIDERING

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

Resultaträkning
INTÄKTSREDOVISNING

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksam-
heten. 
Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens intäkter. 
I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och tjänster redovi-
sas 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.

AENAB 2 0 1 8 AENAB 2 0 1 8
Org nr: 556402-5905 Org nr: 556402-5905
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Koncernen nyttjar checkräkningskredit på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till -297 378 tkr (-296 929).  
Moderbolaget nyttjar checkräkningskredit på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till -315 729 tkr (-331 387).  
    

NOT
KONCERN

2018
KONCERN

2017
MODERFÖRETAG 

2018
MODERFÖRETAG 

2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 45 518 55 479 39 950 49 167

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 44 840 40 515 43 832 40 191

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 25 -4 009 -1 309 884 -1 309

86 349 94 685 84 666 88 049

Erhållen ränta 679 357 499 427

Erlagd ränta -3 053 -3 787 -3 053 -3 786

Betald inkomstskatt 850 -71 120 -71

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 84 825 91 185 82 232 84 619

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager -553 6 905 1 254 3 049

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -20 645 45 506 -1 315 23 627

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 6 990 -5 323 2 804 -1 688

Kassaflöde från den löpande verksamheten 70 617 138 273 84 975 109 607

Investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott – – -10 000

Lämnade lån – – 28 000 -60 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -92 489 -209 861 -92 488 -146 353

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 28 019 54 19 54

Kassaflöde från investeringsverksamheten -64 470 -209 807 -64 469 -216 299

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott – 10 000 – 10 000

Erhållna koncernbidrag – – 1 749 700

Lämnade koncernbidrag -6 600 -15 400 -6 600 -15 400

Upptagna lån 450 76 929 -15 658 111 387

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 150 71 529 -20 509 106 687

Årets kassaflöde -3 -5 -3 -5

Likvida medel vid årets början 5 10 5 10

Likvida medel vid årets slut 2 5 2 5



ANSLUTNINGSAVGIFTER 

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

ELCERTIFIKAT

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

UTSLÄPPSRÄTTER

Enligt gällande regelverk tas utsläppsrätter upp i koncernen och i 
moderföretaget. Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att 
tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldel-
ningstidpunkten. Anskaffningsvärdet på den tilldelade utsläppsrät-
tigheten ska vara verkligt värde vid  tidpunkten för tilldelning vilket 
motsvaras av den spotkurs som gäller vid tilldelningstillfället.

Värdering enligt lägsta värdets princip utförs. För den del som avser 
att täcka den egna skulden kan nettoförsäljningsvärdet antas vara 
samma som anskaffningsvärdet.
För utsläppsrätter som innehas i syfte att säljas och som inte sålts på 
termin anses spotkursen vara nettoförsäljningsvärdet.

RÄNTEINTÄKTER

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. 

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

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

Ersättningar till anställda
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR

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

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

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

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda 
pensionsplaner (Gamla PA-KFS).
Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar 
efter avslutad anställning. Eftersom koncernen inte har några för-
pliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller ytterligare 
belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida ersättningar 
till anställda, redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.

Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom 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 koncernen är 
förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten 
eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra 
frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen 
som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

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

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

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

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

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

gångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation 
finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet 
understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.  

NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

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

Balansräkning
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

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

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

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

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 
kommer 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 tillhandahåller pengar, varor 
eller tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel 
med fordringsrätterna.  

Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde som beräk-
nas inflyta, d v s med avdrag för osäkra fordringar.

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

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

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

Inköpta elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter finns registrerade 
hos Energimyndigheten.

ENERGIDERIVAT

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

VARULAGER

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 
utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. 
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset 
i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader 
för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. 

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

INKOMSTSKATTER

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

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till 
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 
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NOT 4   OPERATIONELL LEASING

Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 487 tkr (460), 
varav i moderföretaget 487 tkr (460).

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 2018 2017 2018 2017

Inom 1 år 250 219 250 219
1-5 år 508 428 508 428
Senare än 5 år – 5 – 5
Summa 758 652 758 652

NOT 5   ERSÄTTNING TILL REVISORER 

 2018 2017 2018 2017

Ernst & Young AB     
Revisionsuppdraget 151 174 106 136
Biträde till 
lekmannarevisorerna 96 63 48 23
Andra uppdrag 280 303 280 295
Summa 527 539 434 454

Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget 47 45 25 23
Summa 47 45 25 23
  
Tot. ersättn. till revisorer 575 584 460 477

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

NOT 6   LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Löner och ersättningar till anställda

 2018 2017 2018 2017

Löner och andra ersättningar
Styrelse och 
verkställande direktör 1 630 1 390 1 434 1 194
Övriga anställda 29 712 27 636 29 023 26 988
Summa löner och
andra ersättningar 31 342 29 026 30 456 28 182

Sociala kostnader
Pensionskostnader 3 132 2 730 3 200 2 745
Varav för styrelse och VD 836 693 836 694
Övriga sociala kostnader 10 506 9 761 10 230 9 519
Summa sociala kostnader 13 637 12 491 13 430 12 264

     

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
 2018 2017 2018 2017

Kvinnor 19 19 19 19
Män 40 41 39 40
Totalt  59 60 58 59
    
Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal) 
 

 2018 2017 2018 2017

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

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

NOT 7   ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

 2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter från 
koncernföretag – – 420 381
Ränteintäkter från
Alingsås kommun 480 – – –
Ränteintäkter från 
övriga företag 104 70 5 18
Övriga finansiella intäkter 95 287 73 28
Summa 679 357 499 427

    
NOT 8   RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER    

 2018 2017 2018 2017

Räntekostnader 
till övriga företag -17 -2 737 -17 -2 736
Räntekostnader 
till Alingsås kommun -3 036 -79 -3 036 -79 
Borgensavgift till 
Alingsås kommun – -971 – -971
Summa -3 053 -3 787 -3 053 -3 786

NOT 9  BOKSLUTSDISPOSITIONER

 

 2018 2017 2018 2017

Överavskrivningar   -38 333 -32 694
Erhållna koncernbidrag – – 6 860 1 749
Lämnade koncernbidrag -6 600 -15 400 -6 600 -15 400
Summa	 -6	600	 -15	400	 -38	074	 -46	344
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

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

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

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal 
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det 
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om 
effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsätt-
ningen 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 försälj-
ning (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. 

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

Övrigt
ANSVARSFÖRBINDELSER

Som ansvarsförbindelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars före-
komst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händel-
ser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir.

 
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte 
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är 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 utgörs av disponibla tillgodohavanden.

NOT 2   VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att före-
tagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra vik-
tiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär 

en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena 
för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och 
koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rim-
liga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används 
sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder 
som inte framgår tydligt från andra källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. 
Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det 
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår 
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR 

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkning-
en avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar. 
Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovis-
ningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande 
enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller 
verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden 
och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkast-
ningskrav. 

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER

Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordring-
ar 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 till-
gångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar nu gällande förslag till ändrade 
skattesatser de närmast påföljande åren samt att nu gällande 
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

NOT 3   NETTOOMSÄTTNING 

Nettoomsättning per verksamhetsgren

 2018 2017 2018 2017

Elförsäljning 65 256 56 073 – –
Elnät 66 182 63 185 66 182 63 186
Fjärrvärme 89 418 85 701 89 418 85 701
Fibernät 14 195 12 054 14 195 12 054
Vindkraft 24 25 24 25
Tjänster 12 901 17 755 20 601 23 583
Nettoomsättning  247 975 234 793 190 419 184 548
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 NOT 10   SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt – -112 – –

Förändring av uppskj. skatt 
avseende temp. skillnader 51 -116 51 424

Förändring av uppskj. skatt 
avseende obeskatt. reserver -2 995 -7 673 – –
Summa -2 944 -7 901 51 424

Genomsnittlig effektiv 
skattesats 8,1% 21,6% 7,5% 79,0%

Redovisat resultat före skatt 36 543 36 650 -678 -537   
Skatt enl. gällande 
skattesats (22%) -8 040 -8 063 149 118
Skatteeffekt av uppkommet 
underskottsavdrag 55 511 25 –
Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostnader -176 -119 -174 -118
Skatteeffekt av ej 
skattepliktiga intäkter – -2 – –
Justering av skatt avseende
temporära skillnader -399 – – –
Förändring av uppskj. skatte-
fordran avseende elcertifikat 382 -535 – –
Förändring av uppskj. skatte-
skuld avseende utsläppsrätter 51 419 51 419
Förändring av uppskjuten skatt
avseende obeskattade reserver 5 181 – – –
Korrigering från föreg. år – -112 – 5
Redovisad skattekostnad -2 944 -7 901 51 424

Bolagsskatten sänks till 20,6 % år 2021, vilket påverkar beräkningen av 
den uppskjutna skatten för räkenskapsåret 2018.

NOT 11   BYGGNADER OCH MARK    
 
 2018 2017 2018 2017

Ingående ack.
anskaffningsvärden 134 322 70 185 87 755 70 185
Inköp 2 759 61 664 2 758 15 097
Försäljningar/utrangeringar -18 639 – -275 –
Omklassificeringar – 2 473 – 2 473
Utgående ack.
anskaffningsvärden 118 442 134 322 90 238 87 755

Ingående ack.
avskrivningar -24 567 -21 994 -24 400 -21 993
Försäljningar/
utrangeringar 407 – 188 –
Årets avskrivningar -3 336 -2 573 -2 846 -2 407
Utgående ack.
avskrivningar -27 496 -24 567 -27 058 -24 400

Redovisat värde 90 946 109 755 63 180 63 355

Taxeringsvärde, byggnader 50 827 23 946 23 946 23 946
Taxeringsvärde, mark 5 212 5 212 5 212 5 212

NOT 12   MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR   

 2018 2017 2018 2017
Ingående ack.
anskaffningsvärden 879 311 774 874 862 370 774 874
Inköp 39 110 68 365 39 110 51 424
Försäljningar/
utrangeringar -13 472 – -8 379 –
Omklassificeringar 68 199 36 072 68 199 36 072
Utgående ack.
anskaffningsvärden 973 147 879 311 961 299 862 370

Ingående ack.
avskrivningar -384 383 -348 990 -384 225 -348 990
Försäljningar/
utrangeringar 6 679 – 6 548 –
Årets avskrivningar -38 802 -35 393 -38 284 -35 235
Utgående ack.
avskrivningar -416 506 -384 383 -415 961 -384 225

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

Redovisat värde 555 642 493 928 544 339 477 145

NOT 13   INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

 2018 2017 2018 2017
Ingående ack.
anskaffningsvärden 31 892 28 931 31 871 28 909
Inköp 2 981 3 281 2 981 3 281
Försäljningar
/utrangeringar -4 441 -319 -4 441 -319
Utgående ack.
anskaffningsvärden 30 433 31 892 30 411 31 871

Ingående ack.
avskrivningar -22 358 -20 128 -22 337 -20 106
Försäljningar/
utrangeringar 4 304 319 4 304 319
Årets avskrivningar -2 703 -2 550 -2 703 -2 550
Utgående ack.
avskrivningar -20 756 -22 358 -20 735 -22 337

Redovisat värde 9 676 9 534 9 676 9 534

NOT 14   PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 

 2018 2017 2018 2017
Ingående ack.
anskaffningsvärden 85 074 47 079 85 074 47 079
Inköp 47 639 76 551 47 639 76 551
Omklassificeringar -68 337 -38 556 -68 337 -38 556
Utgående ack.
anskaffningsvärden 64 376 85 074 64 376 85 074

Redovisat värde 64 376 85 074 64 376 85 074

Pågående nyanläggningar fördelas: Elnät 12 368 tkr (6 641), Värme 
7 216 tkr (59 460), Fibernät 42 291 tkr (16 895), Belysning 1 532 tkr (2 202), 
Laddstolpar 68 tkr (0), Fastigheter 900 tkr (0).
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REDOVISAT VÄRDE

NOT 18   UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

 2018 2017

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

Övriga temp. skillnader
Finans. anläggningstillg. 543 – 543 161 – 161
Redovisat värde   543   161

 

 MODERFÖRETAG

NOT 15   ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

 2018 2017

Ingående ack. anskaffningsvärden 8 740 8 740
Aktieägartillskott 10 000 10 000
Utgående ack. anskaffningsvärden 18 740 18 740

  
Dotterföretaget Alingsås Energi AB, 
org nr  556499-0413, med säte i Alingsås
 ANDEL % ANTAL  
  KAPITAL (RÖSTER) ANDELAR 2018 2017

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

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 

NOT 16    FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

 2018 2017 2018 2017

Utlåning – – 32 000 60 000

Utgående ack. 
anskaffningsvärden   32 000 60 000
Redovisat värde 0 0 32 000 60 000

NOT 17   ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 2018 2017 2018 2017
Ingående ack.
anskaffningsvärden 159 159 159 159
Utgående	ack.
anskaffningsvärden	 159	 159	 159	 159

Ingående ack. 
nedskrivningar -1 -1 -1 -1
Utgående ack.
nedskrivningar -1 -1 -1 -1
   
Redovisat värde 158 158 158 158 
 
 2018 2017 2018 2017

Svensk Inköpscentral
för Infrastruktur  
Ekonomiska Förening 
(Sinfra, f.d. Värmek) 15 15 15 15
Netwest Sweden AB 143 143 143 143
 158 158 158 158

NOT 19   FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 

 2018 2017 2018 2017

Upplupna intäkter 23 939 22 864 15 777 16 674
Övriga poster 1 924 1 848 1 825 1 740
Redovisat värde 25 863 24 712 17 602 18 414

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

Tecknade och betalda aktier:   2018 2017

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

NOT 21  OBESKATTADE RESERVER

   2018 2017

Ack. överavskrivningar   364 848 326 515
Redovisat värde   364 848 326 515  
I obeskattade reserver ingår 20,6% uppskjuten skatt.

NOT 23  CHECKRÄKNINGSKREDIT

 2018 2017 2018 2017

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

Alingsås kommun har avtalat med Sparbanken Alingsås AB om ett 
koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess  dotterföretag har 
koncerninterna kreditvolymer avtalats. På balansdagen var limiten för 
koncernen utnyttjad med 297 378 tkr (296 929 tkr).  

NOT 24   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2018 2017 2018 2017

Upplupn. personalkostn. 3 076 2 864 2 959 2 754
Övriga poster 17 165 11 756 4 863 4 022
Redovisat	värde	 20	241	 14	621	 7	822	 6	776



Bengt Sernestrand
Ledamot

Björn Svennung
Ledamot

NOT 25   ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET 

 2018 2017 2018 2017

Avsättning till pensioner -30 -96 -30 -96
Tilldelade utsläppsrätter -1 261 -735 -1 261 -735
Realisationsresultat på
immat. och mat. anl.tillgång. -2 856 -54 2 037 -54
Lagervärdeför. elcertifikat 
och utsläppsrätter – -1 882 – -459
Skuldförändr. elcertifikat – 1 423 – –
Övrigt 138 35 138 35
Summa -4 009 -1 309 884 -1 309

NOT 26   INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 18,3% (20,3%) omsätt-
ning mot andra koncernföretag. Av inköpen avsåg 2,5% (6,8%) rörelse- 
kostnader och investeringar från andra koncernföretag. Dotter-
företaget AEAB köper administrativa tjänster inom ekonomi, faktu-
rering, personal, löner mm.

NOT 27   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

NOT 28  DEFINITION AV NYCKELTAL

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

NOT 29  RESULTATDISPOSITION
 

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt
20 086 976 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning 20 086 976
Summa 20 086 976
  

NOT 22   UPPSKJUTEN SKATTESKULD

 2018  2017

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

Obeskattade reserver
Ack. överavskrivningar –  76 240 –  72 424
Periodiseringsfonder –  22 –  341
Övriga temp. skillnader
Utsläppsrätter –  – –  51
Redovisat värde   76 263   72 816

MODERFÖRETAG 
Utsläppsrätter –  – –  51
Redovisat värde   0   51

AENAB 2 0 1 8 AENAB 2 0 1 8		
Org nr: 556402-5905 Org nr: 556402-5905
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 KONCERN MODERFÖRETAG

Jan Olofzon, 
Verkställande direktör

Roger Andersson, 
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2019
Ernst & Young AB

Min granskningsrapport har avgivits den 27 februari 2019

Gunnar Henriksson, 
Ordförande

Billy Westerholm, 
Vice ordförande

Ulla Dalén, 
Ledamot

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot

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

Alingsås den 26 februari 2019

Stefan Båge, 
Arbetstagarrepresentant



Hänt under 2018
Här följer ett axplock av stort och smått som Alingsås Energi 
varit delaktiga i under det gångna året – ännu ett 
mycket händelserikt år…

På barnens ljuskväll hade vi 
pysseltält i Åmanska Parken.
Vi bjöd på solcellslampor som 
barnen fick pynta och ta med 
sig hem! Det var en mycket 
lyckad aktivitet, där Kenneth 
och Pernilla tog hand om 
pysslandet!
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För första gången sponsrade vi 
ett eget lopp under Running Lights. 
Energiloppet vände sig till barn 8-10 år och var 
600 meter långt. I vårt sponsortält på torget bjöd 
vi på kaffe och choklad. 

Inför Running Lights höll Bil-Nilsson i en inspirations-
föreläsning med Mårten Nylén. Kenneth och Annika 

representerade oss som sponsorer.

Vi vann Avonovas pris Guldpilen som årets mest
hållbara småföretag. Birgitta, Rebecca, Fredrik och 
Jan mottog priset som delades ut under politiker-
veckan i Almedalen.

Vi avslutade året med vår julklapp till 
Alingsås, den stora månen på Lilla torget.

ENERGI-
LOPPET

LÖPARKVÄLL
INDUSTRINATTEN

ENERGI-KWITTER

På Kanelbullens dag 
bjöd vi på kanelbullar 
vid stationsområdet 
och fick många glada 
tillrop!

VI KAN-EL

BARNENS 
LJUSKVÄLL

Under Lights in Alingsås höll vi på Arena 11 i ett ”storkwitter”, 
som handlade om Energi i Ledarskapet. Det blev en inspirerande 
eftermiddag med många samtal kring framtidens ledarskap och 
arbetsplatser. Det bjöds även på  panelsamtal med bland andra 
vår VD Jan Olofzon, f.d. t.f. kommundirektör Annelie Schwartz, 
Mattias Flodman från AHK med flera.

På Elens Dag (23 januari) utsågs nedan bidrag 
till vinnare i vår fototävling på Instagram. 

Under Gothia 
Cup tillhandahöll 
vi fritt WiFi.

Under seniormässan News 55 lanserade
vi solcellskonceptet. Håkan, Inga-Lena, 
Camilla och Annika stod i vår monter och 
vår VD Jan föreläste om En hållbar framtid.

Onsdagen den 28 november hade Industrinatten 
premiär i Alingsås. Ca 350 elever deltog och fick en inblick 

i olika industriföretag i Alingsås kommun. Ett 60-tal av 
eleverna besökte oss även på värmeverket på Sävelund. 

NEWS 55

”Om ljus och energi får 
råda, står ledlamporna 
för det båda!”

@tinnytannys

MÖTESPLATS 
2018
Tobias och Gemma 
representerade oss på 
jobbmässan på Estrad.

FRAMTIDSVECKAN
GULDPILEN

MÅNEN

I april var det Framtidsveckan med bl a filmvisning på Palladium 
av dokumentären Imorgon. Under Framtidsveckan skedde även 
invigningen av den nya värmepannan på Sävelundsverket.



Nya medarbetare 
på Alingsås Energi

Under 2018 anställdes åtta nya medarbetare hos oss på Alingsås 
Energi. På dessa sidor får du lära känna dem lite närmare. Vi hälsar 
dem alla hjärtligt välkomna till företaget. 
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SANDRA POPOVIC
1.  Bolagsjurist, inklusive styrelsesekreterare och 

   dataskyddsombud, på Affärsstöd.
2.  Kommer närmast från Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad 
och dessförinnan var jag på Göteborg Energi.
3.  Tollered.
4.  Man och två barn.

5. Jag gillar samspelet människor emellan, så säg psykologi.
6.  Då väljer jag att åka till Kina och se på jättepandorna.

7.  Jag trivs bra. Det är en skön familjär stämning här.

ERIK BERNHARDT
1.   Elmontör på serviceavdelningen.

2.  Jobbade på Flexator i Gråbo.
3.  Flyttade till Alingsås från Floda i februari.
4.  Singel.
5.  Då får det bli hundar. Har själv en Springer Spaniel som jag tränar en del.
6.  Jag skulle vilja ta en längre road trip på någon spännande kontinent. 

7.  Jättebra. Alla är trevliga och arbetsuppgifterna är kul, även om det varit      
mycket att sätta sig in i så här i början.

ROBERT JANSSON
1.  50% IT-ansvarig, 50% affärsområdesansvarig fiber.

2.  Göteborgs Stad där jag var enhetschef på intraservice.
3.  Floda.
4.  Sambo och en dotter.
5.  Sport i alla dess former. Kanske framför allt cykel som jag gillar skarpt. 

 Är även ungdomstränare i Floda BoIF (fotboll).
6.  Jag vill åka till New York. 

7.  Trivs alldeles förträffligt. Ett litet lagom stort företag med många bra kollegor
 och betydligt bättre rent logistiskt för mig – istället för att åka till Göteborg. 

SHECKO AMOOR
1.  Kommunikatör på marknadsavdelningen.
2.  Projektledare på ett företag som jobbar med presentreklam.
3.  Göteborg.
4.  Ensamstående.
5. Oj, vad svårt. Då får det bli Italien som jag älskar – inte minst 

  maten och vinet.
6.  Jag vill resa jorden runt.

7.  Mycket bra. Trevliga kollegor, många nya spännande arbetsuppgifter 
     och kul med en helt ny bransch för mig.

MARIA OLSSON
1.  Kundtjänst, marknadsavdelningen.

2.  Kundtjänst/reception på Let ś Deal i Göteborg.
3.  Lerum.
4.  Sambo, två barn.
5.  Allt mellan himmel och jord – men jag gillar speciellt resor, 
  familjen och mina vänner.
6.  Drömmen är att bo utomlands under en längre tid för att 

    lära känna kulturen och sättet att leva i ett annat land.
7.  Jag trivs som fisken i vattnet. Trevliga kollegor och en 

  bra arbetsplats helt enkelt.

EWA KLINTBERG JOHANSSON
1.  Ekonomiassistent på Affärsstöd.

2.  Inom hotellbranschen i Göteborg med ekonomifrågor.
3.  Lerum.
4.  Man, två barn och en hund.
5.  Jag är nog mer en lyssnande person.
6.  Att åka till Rom.  

7.  Jag har trivts jättebra från första dagen. Det är lika kul att gå 
 till jobbet varje dag – inte minst med tanke på alla trevliga kollegor.  

LINDA NIORD
1.  Kundtjänst, marknadsavdelningen 

2.  Mölndals Energi.
3.  Lerum.
4.  Sambo och två barn.
5. Musik och resor. 
6.  Att åka till Brasilien och uppleva Rio de Janeiro och 

  se regnskogarna. 
7.  Bra! Trevliga kollegor och ett roligt arbete.

CAMILLA KRANTZ
1.  Säljare på marknadsavdelningen.
2.  Kommer från Caverion som sysslar med fastighetsförvaltning.
3.  I radhus på Ängabo.
4.  Man och fyra döttrar.

5.  Kost och träning.
6.  Resa mer – högst upp står New York.

7.  Jag trivs jättebra. Har blivit bra mottagen – vi känns som en enda 
stor familj. Företaget månar verkligen om sin personal.

1.	 FUNKTION/AVDELNING?
2.	 JOBBADE	TIDIGARE	SOM/PÅ?
3.	 BOR?
4.	 FAMILJ?
5.	 VILKET	ÄMNE	SKULLE	DU	KUNNA	PRATA	I	TIMMAR	OM?
6.	 NÄMN	EN	SAK	SOM	STÅR	PÅ	DIN	BUCKET-LIST?
7.	 HUR	TRIVS	DU	PÅ	ALINGSÅS	ENERGI?



lingsås Energi kunde vid 2018 års ut-
gång erbjuda fyra publika elbils-
laddare – samtliga är belägna vid 

Alingsås Energis huvudkontor. Genom kopp-
lingen till Fortum Charge & Drive finns dessut-

om fyra kompletterande laddare att tillgå, 
placerade vid McDonalds i Stråhles Allé.

För tillfället pågår dock planeringen för en 
egen utbyggnad med ytterligare tre platser 
med laddstolpar i centrala Alingsås. 

– Vi planerar för en stolpe vid Max längs 
med E20 och två stolpar vid respektive 

parkering på Albano och längst upp 
på Norra Strömgatan/Lendahls-
gatan, säger projektledaren Håkan 
Söderberg och fortsätter:

– Utöver det att man kan se var 
stolparna finns och om dom är lediga 

så är tanken att man skall kunna 
koppla ett kreditkort till appen och via 

det sedan kunna checka in och ut för 
direkt betalning. 

Enligt Håkan så pågår även inför-
säljning av ett laddstolpskoncept för 

i första hand företag och bostads-
rättsföreningar. Där är tanken att 
beställaren skall teckna ett hyres-
avtal om fem år. Ett företag som 
hakat på denna trend är Grand 
Hotel i Alingsås där det sker en 
installation under våren 2019.

– Vi vill genom utbyggnaden 
och appen bidra till en ökad 

samhällsnytta och en förenklad 
hantering för slutanvändaren, 

avslutar Håkan.

A

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
för Alingsås Energi AB

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB, 

556499-0413, får härmed avge årsredovisning för räkenskaps-

året 2018-01-01 – 2018-12-31.

Information om verksamheten
Alingsås Energi AB (AEAB), organisations-
nummer 556499-0413 med säte i Alingsås, är 
ett helägt dotterföretag till Alingsås Energi 
Nät AB (AENAB), organisationsnummer 
556402-5905 med säte i Alingsås. Bolagets 
huvudsakliga verksamhetsområde är för-
säljning av el till hushåll, organisationer och 
företag och produktion av förnyelsebar el. 
Inköpen av el, elcertifikat och ursprungs-
garantier sker via olika marknadsaktörer, 
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 konkurrens-
utsatt marknad, men även under 2018 har 
Alingsås Energi haft många lojala kunder 
som väljer att teckna om avtal. Nöjd-kund-
index är fortsatt mycket bra. Vädret har 
varit 7% varmare än normalt och 1% varma-
re än föregående år, vilket inneburit att leve-
ranserna har sjunkit något. Spotpriserna 
har legat på höga nivåer under hela året, 
och en av de högsta noteringarna gavs i mit-
ten på december med ett dygnsspotpris på 
67,64 öre/kWh. Marknadspriserna på el var 
vid årets slut 48% högre än vid årets början.

Elproduktionen vid våra vattenkraftverk 

Solveden, Torska, Tollered och Jonsered har 
under första halvåret producerat enligt 
plan, men produktionsvolymen har under 
den långa sommarens extremt varma väder 
varit nära noll. Vattenkraftverket i Jonsered 
såldes i början av sommaren till Partillebo 
AB som tog över anläggningen den 4 juni 
2018. Reavinsten påverkar resultatet posi-
tivt med 4,8 Mkr. Under december drabba-
des vattenkraftverket i Tollered av en drifts-
störning, vilket påverkade produktionsvoly-
men negativt.

Under året har intresset för mikroproduk-
tion ökat, vilket har medfört att fler kunder 
går in i solcellsprojekt.

Flerårsöversikt*

	 	 2018	 2017	 2016	 2015	 2014

Nettoomsättning 71 098 61 102 63 778 61 030 68 320
Rörelseresultat 5 568 6 312 221 1 214 649
Resultat efter finansiella poster 5 748 6 242 321 1 355 973
Balansomslutning 89 089 119 535 46 122 44 751 82 017
Eget kapital 33 709 35 008 23 353 23 158 23 155
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 750 -5 792 2 847 4 839 5 619
Soliditet, % 42,5 32,4 55,0 57,1 32,7
Avkastning på eget kapital, % 15,2 16,1 1,3 5,3 3,6
Avkastning på totalt kapital, % 6,9 5,5 1,1 3,5 1,4
Antal anställda, st 1 1 1 2 2  

*)  Från och med 2015 nettoredovisas koncerninterna poster, tidigare år har dessa redovisats brutto. 
   Förändringen påverkar soliditet och balansomslutning från och med jämförelseåret 2015. 
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år ambition har varit att förenkla för våra kunder, då mycket av informationssökandet och 
hanteringen idag sker just via mobilen, säger Shecko AmooR, kommunikatör, som drivit 
projektet i hamn.

Appen går att ladda ner via Appstore eller Google Play och med hjälp av sitt kundnummer eller via 
Mobilt BankID loggar man in på Mina sidor. Via appen får man bland annat tillgång till fakturor, 
elförbrukning, driftstopp, avtal, mätarställning, solkartan, skriva meddelanden och chatta med 
Alingsås Energi. 

– Vi kommer kontinuerligt att utveckla tjänsten för att öka tillgängligheten för snabb information.
 I framtiden ska man även kunna betala sina fakturor via appen. Snacka om kundnytta!

ÖKAD KUNDNYTTA MED NY MOBILAPP
Lagom till årsskiftet gavs det möjlighet att ladda ner Alingsås Energis nya 
kundapp i mobilen för att öka tillgängligheten till relevant information – lite 
likt Mina sidor på hemsidan, fast i mobilen…

V

App för 
enklare laddning
Under 2018 lanserades Alingsås Energis laddapp Charge 
& Drive. En perfekt app för att lokalisera laddplatser i 
kommunen. Genom ett samarbete med Fortum Charge & 
Drive är man via appen även ansluten till ett nätverk som 
består av ca 2200 smarta elbilsladdare runt om i Norden.

Håkan Söderberg



Resultaträkning
BELOPP I TKR

NOT  2018  2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 71 098 61 102

Övriga rörelseintäkter 5 060 –

76 158 61 102

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -57 694 -46 437

Anläggningskostnader -2 305 -206

Övriga externa kostnader 4 -8 740 -7 411

Personalkostnader 5 -842 -411

Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -1 009 -324

-70 590 -54 790

Rörelseresultat 5 568 6 312

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 600 312

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -420 -382

180 -70

Resultat efter finansiella poster 5 748 6 242

Bokslutsdispositioner 8 -7 430 -3 934

Resultat före skatt -1 682 2 308

Skatt på årets resultat 9 382 -652

ÅRETS RESULTAT -1 300 1 655

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

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, lik-
som föregående år, utförts inom koncernen. 
Friskvårdsarbetet har fortsatt med möjlig-
het till en friskvårdstimme per vecka samt 
ett friskvårdsbidrag om maximalt 2 500 
kronor per år. Möjlighet till en sjukvårdsför-
säkring finns.

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

Framtida utveckling 
Framtida omställningar inom energibran-
schen visar på att kundens inflytande 
kommer att stärkas. Trenden går mot att 
kunderna kommer vara allt mer informe-
rade och medvetna i sina val samt att 
digitaliseringen ger nya möjligheter. Det 
ställer krav på Alingsås Energi att vara flexi-
bel i kunddialogen samt att kontinuerligt 
utveckla sina erbjudanden till marknaden. 
Att fortsätta arbetet med att skapa värde 
till kunderna samt stärka en hög kund-
lojalitet kommer fortsatt att vara mycket 
viktigt. Under första delen av 2019 kommer 
kompetenshöjande utbildningar för vår för-
säljningsavdelning att genomföras kring 
erbjudande och försäljning av el. Alingsås 
Energi kommer att marknadsföra ett paket 
med solceller och energiavtal under 2019.

Finansiell riskstyrning 
och osäkerhetsfaktorer  
Styrelsen antar skriftliga policies för speci-
fika områden såsom elprisrisk, valutarisk, 
kreditrisk, motpartsrisk, administrativa ris-
ker, volymrisk samt ränterisk.

Alingsås Energis övergripande riskhante-
ringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten 
på de finansiella marknaderna och eftersträ-
var att minimera potentiella ogynnsamma 
effekter på företagets finansiella resultat. 
Riskkontrollen sköts av ekonomiavdelning-
en i nära samarbete med elhandelschefen 
enligt policies som fastställts av styrelsen.

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

Marknadsrisker
(I) ELPRISRISK

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

(II) VALUTARISK

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

(III) RÄNTERISK AVSEENDE 

KASSAFLÖDEN OCH VERKLIGA VÄRDEN                 

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

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

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

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

Balanserad vinst 22 671 935
Aktieägartillskott 10 000 000
Årets resultat -1 299 926
Summa 31 372 009

Styrelsen föreslår att vinstmedlen dispone-
ras så att i ny räkning överförs
Summa 31 372 009

Koncernbidrag har under förutsättning av 
årsstämmans godkännande, lämnats med 
6 859 610 kronor.

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

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

Vad beträffar bolagets resultat och ställ-
ning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhö-
rande bokslutskommentarer.
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NOT  2018-12-31  2017-12-31

Eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital 15 1 333 1 333

Överkursfond 804 804

Reservfond 200 200

2 337 2 337
FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat 32 672 31 017

Årets resultat -1 300 1 655

31 372 32 672

33 709 35 008

Obeskattade reserver 16 5 351 4 781

Långfristiga skulder 17

Skulder hos koncernföretag 32 000 60 000

32 000 60 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 264 5 926

Övriga skulder 5 347 5 974

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 12 419 7 845

18 029 19 745

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 89 089 119 535

NOT  2018-12-31  2017-12-31

Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 10 27 766 46 401

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 11 303 16 783

Inventarier, verktyg och installationer 12 0 0

39 069 63 184

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Uppskjuten skattefordran 13 543 161

543 161

Summa anläggningstillgångar 39 612 63 344

Omsättningstillgångar
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Elcertifikat 2 537 730

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 13 839 3 744

Fordringar hos moderföretag – 9 233

Fordringar hos Alingsås kommun 18 444 34 532

Fordringar hos kommunala bolag 341 187

Aktuell skattefordran 554 1 284

Övriga fordringar 5 502 184

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 8 261 6 298

46 940 55 461

Kassa och bank – –

Summa omsättningstillgångar 49 477 56 191

SUMMA TILLGÅNGAR 89 089 119 535

Balansräkning – tillgångar
BELOPP I TKR

Balansräkning – eget kapital och skulder
BELOPP I TKR

AKTIEKAPITAL ÖVERKURSFOND RESERVFOND BALANSERAT RESULTAT TOTALT EGET KAPITAL

Ingående balans 2018-01-01 1 333 804 200 22 672 25 008

Aktieägartillskott 10 000 10 000

Årets resultat -1 300 -1 300

Utgående balans 2018-12-31 1 333 804 200 31 372 33 709

Förändring av eget kapital
BELOPP I TKR
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NOT  2018  2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 568 6 312

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  – Avskrivningar 1 009 324

  – Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 19 -4 893 –

1 683 6 636

Erhållen ränta 600 312

Erlagd ränta -420 -382

Betald inkomstskatt 730 –

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 2 593 6 567

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager -1 807 3 855

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 9 539 -14 362

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -8 575 -1 851

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 750 -5 792

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 -63 508

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 28 000 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten 27 999 -63 508

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott – 10 000

Lämnade koncernbidrag -1 749 -700

Upptagna lån -28 000 60 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -29 749 69 300

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början – –

Likvida medel vid årets slut 0 0

Kassaflödesanalys
BELOPP I TKR

Noter
BELOPP I TKR OM INTE ANNAT ANGES

 NOT 1   REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 

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

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

Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.

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

Resultaträkning
INTÄKTSREDOVISNING

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

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas 
inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och 
energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester-, 

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

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

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

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

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

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

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

KONCERNBIDRAG

Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.  

Balansräkning
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs 
löpande.

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

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

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

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

Derivatinstrument
Företaget använder olika typer av derivatinstrument (terminer och 
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Bolaget innehar tillgodohavande på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 18 350 tkr (34 458).



 

 

 

 

 

 

 

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

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

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

Inköpta elcertifikat finns registrerade hos Energimyndigheten. 

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

INKOMSTSKATTER

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

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

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

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

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

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

SKULDER

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

Skulder för elcertifikat redovisas som övrig kortfristig skuld. 

Övrigt
LIKVIDA MEDEL 

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker.

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning 
och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor 
till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en bety-
dande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för till-
gångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har 
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rim-
liga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används 
sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder 
som inte framgår tydligt från andra källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. 
Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det 
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår 
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan..

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER

Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skatteford-
ringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida 
perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa 
antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skat-
tekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balans-
räkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande 
skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar nu gällande förslag till ändrade 
skattesatser de närmast påföljande åren samt att nu gällande 
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

NOT 3   NETTOOMSÄTTNING
 2018 2017

Elförsäljning 71 098 61 102
Nettoomsättning 71 098 61 102

NOT 4   ERSÄTTNING TILL REVISORER 
 2018 2017
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 93 77
Andra uppdrag – 7
Summa 93 84

Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget 22 23
Summa 22 23  
Totala ersättningar till revisorer 115 107

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

 

 

 

 

NOT 5  LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 

Löner	och	andra	ersättningar 2018 2017

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 196 196
Övriga anställda 690 648
Summa löner och andra ersättningar 886 844
Sociala kostnader
Pensionskostnader -88 -14
  Varav för styrelse och verkställande direktör 0 0
Övriga sociala kostnader 275 242
Summa	sociala	kostnader	 187	 228

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

Medelantalet anställda 2018 2017

Kvinnor – –
Män 1 1
Totalt 1 1

Könsfördelning	i	styrelse	och	företagsledn.	(antal) 2018 2017

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

 2018 2017

Ränteintäkter från Alingsås kommun 480 –
Ränteintäkter från övriga företag 120 312
Summa	 600	 312

NOT 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

 2018 2017

Räntekostnader till koncernföretag -420 -381
Räntekostnader till övriga företag – -1
Summa -420 -382

NOT 8  BOKSLUTSDISPOSITIONER

 2018 2017

Överavskrivningar -2 020 -3 230
Återföring periodiseringsfond 1 450 1 045
Lämnade koncernbidrag -6 860 -1 749
Summa -7 430 -3 934

NOT 9  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
 2018 2017

Aktuell skatt – -117
Förändring av uppskjuten 
skattefordran avseende elcertifikat 382 -535
Summa 382 -652

Redovisat resultat före skatt -1 682 2 308

Skatt enligt gällande skattesats (22%) 370 -508
Skatteeffekt av uppkommet 
underskottsavdrag 31 511
Förändring av uppskjuten 
skattefordran avseende elcertifikat 382 -535
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:  
Justering av skatt avseende temporära skillnader -399 –
Övriga ej avdragsgilla kostnader -2 -1
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter – -2
Korrigering från föregående år – -117
Redovisad skattekostnad 382 -652

NOT 10  BYGGNADER OCH MARK
 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 46 567 –
Inköp 1 46 567
Försäljningar/utrangeringar -18 364 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 204 46 567

Ingående ackumulerade avskrivningar -166 –
Försäljningar/utrangeringar 220 –
Årets avskrivningar -491 -166
Utgående ackumulerade avskrivningar -438 -166
 
Redovisat värde 27 766 46 401

NOT 11   MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 16 941 –
Inköp – 16 941
Försäljningar/utrangeringar -5 093 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 848 16 941

Ingående ackumulerade avskrivningar -158 –
Försäljningar/utrangeringar 131 –
Årets avskrivningar -518 -158
Utgående ackumulerade avskrivningar -545 -158 
Redovisat värde 11 303 16 783

NOT 12  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 22 22
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 22

Ingående ackumulerade avskrivningar -22 -22
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 -22

Redovisat värde 0 0

NOT 14   FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 2018 2017

Upplupna intäkter 8 261 6 298
Redovisat värde 8 261 6 298

AEAB 2 0 1 8 AEAB 2 0 1 8
Org nr: 556499-0413 Org nr: 556499-0413

44 45

 



NOT 13  UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
 
 2018 2017

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

Finansiella 
anläggningstillgångar 543 – 543 161 – 161
Redovisat värde   543   161

 

Jan Olofzon, Verkställande direktör

Roger Andersson, Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2019
Ernst & Young AB

Min granskningsrapport har avgivits den 27 februari 2019

Gunnar Henriksson, Ordförande Billy Westerholm, Vice ordförande

Jesper Lindahl, Ledamot Stefan Båge, ArbetstagarrepresentantUlla Dalén, Ledamot

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

Alingsås den 26 februari 2019

AEAB 2 0 1 8 AEAB 2 0 1 8
Org nr: 556499-0413 Org nr: 556499-0413

46 47

NOT 15  AKTIEKAPITAL 
 

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 
 
Tecknade och betalda aktier: 2018 2017

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

NOT 16  OBESKATTADE RESERVER
 2018 2017

Periodiseringsfonder 101 1 551
Övriga obeskattade reserver 5 250 3 230
Redovisat värde 5 351 4 781

I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt i övriga 
obeskattade reserver och 22 % i periodiseringsfonder.

NOT 17  LÅNGFRISTIGA SKULDER

Förfallotidpunkt från balansdagen: 2018 2017

Mellan 1 och 5 år 32 000 60 000
Senare än 5 år – –
Redovisat värde 32 000 60 000

Revers mellan Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB

NOT 18   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2018 2017

Upplupna personalkostnader 118 110
Upplupna energikostnader 12 301 7 735
Redovisat	värde	 12 419	 7 845

NOT 19   ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET

 2018 2017

Realisationsresultat på im- och -4 893 –
materiella anl.tillgångar
Lagervärdesförändring elcertifikat – -1 423
Skuldförändring elcertifikat – 1 423
Summa	 -4 893	 0

NOT 20   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

NOT 21  DEFINITION AV NYCKELTAL

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

NOT 22  RESULTATDISPOSITION
 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 
31 372 009 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras enligt nedan:
 
Balanseras i ny räkning  31	372	009 
Summa	 	 31 372 009

  

 

 

 

 

 

 



Med kraft och kärlek från solen
ÅRSREDOVISNING 2018

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

EL
Från sol, vind och vatten

FJÄRRVÄR ME
Miljövänlig värme som kommer från biobränsle

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

   EL    FJÄRRVÄRME    FIBER    


