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Ljuset i Alingsås!
Temat för 2014 års upplaga av Alingsås Energis årsredovisning är Ljuset i Alingsås. 
Med det mångbottnade anslaget vill vi försöka spegla ljusets betydelse och innebörd 
såväl för vår egen verksamhet som för våra kunder, partner och övriga invånare i kom-
munen samt dess närområde. Som de flesta säkert känner till är vårt övergripande 
motto ”För en ljusare vardag” – något som också kan kopplas till temat i fråga.

I vår årsredovisning kan du bland annat läsa om ljusets betydelse för en rad olika 
kunder och deras verksamhet, om vårt engagemang i Lights in Alingsås, satsningen 
på en ljusplan i kommunen samt vår utbyggnad av stadsdatanätet som bygger på fiber-
optik. Vi vill också knyta an till FN:s satsning på år 2015 som ett internationellt år för 
ljus och ljusbaserade teknologier och hur långt vi faktiskt hunnit inom dessa områden.
Trevlig läsning!

Inga-Lena Ström Löfqvist, Marknadschef Alingsås Energi
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”elektriskt lyse”. Frågan aktualiserades dock 

i Alingsås långt tidigare än så, på grund av 

en tragisk olycka som skedde 1834. En 

man snubblade i dunklet på Torgbron, föll i 

den sävliga strömmen i Lillån och drunkna-

de. Magistraten i staden blev djupt upprörd 

och ansåg att detta ”kunde inträffa flera 

gånger, hvilket vore stridande både emot 

allmän ordning i städer och den enskilda 

månheten om nästans lif och välfärd”. Man 

beslöt att gatubelysning skulle sättas upp i 

staden. Dock icke medels elektrisk ström, 

då den bestod av två enskilda gaslyktor 

som placerades i anslutning till bron. 

I perspektivet av International Year of 

Light så konstaterar vi att vårt hållbarhets-

arbete idag utgår från, eller är kopplat till 

ljus på något sätt. Vår till 100 % förnyelse-

bara energi kommer från solljuset, det är 

solen som sätter vattnet i kretslopp och 

genererar vindar, det är solen som genom 

fotosyntesen ger oss biobränsle och solen 

som genererar el direkt genom ny teknik i 

solceller.

Det artificiella ljuset skapar social hållbar-

het, trygghet och trivsamhet i hem och stad 

under dygnets mörka timmar. Här har vårt 

långa arbete med Lights in Alingsås gett 

oss kunskap och utveckling, inte minst via 

den ljusplan som nu håller på att ta form, 

där kärnbudskapet är att ljusplaneringen i 

Alingsås skall utgå ifrån människors behov 

och präglas av ett estetiskt förhållningssätt. 

En vackert belyst stad ökar lusten och möj-

ligheten att röra sig till fots, cykel och med 

kollektivtrafik. 

FN har också ett projekt för ”Förnyelsebar 

energi till alla”. 1,3 miljarder människor sak-

nar fortfarande elektriskt ljus, dubbelt så 

många kokar sin mat på primitiva spisar 

med ved, kol eller dynga. 800 000 barn dör 

varje år av inomhusrök från fotogenlampor 

och spisar. Här kommer vårt initiativ från 

Framtidsveckan i Alingsås in, där vi sam-

lade in gamla energislukande glödlampor 

i Alingsås och bytte dessa mot nya energi-

effektiva ljuskällor, samtidigt som vi skänkte 

solcellslampor till Kenya. Då kan barnen i 

en mer hälsosam miljö läsa sina läxor även 

när mörkret fallit.

Nya tekniker utvecklas med ljuset som 

grund. Nobelpriset i fysik delades 2014 ut 

till dem som utvecklade de energieffektiva 

ljusdioderna (LED) med vitt ljus. 

Alingsås Energis bredbandsnät, Stads-

nätet, baseras helt och hållet på optofiber, 

glasfiberledningar där datakommunikatio-

nen sker med ljus. Under 2014 ökade 

efterfrågan dramatiskt hos våra kunder på 

dessa bredbandstjänster med hög kapa-

citet. Fibernätet är i kraftig utveckling som 

en av de viktigaste infrastrukturerna för 

att Alingsås skall ses som en attraktiv 

stad även i fortsättningen. Samverkan med 

Bjärke Energi i norr och Vattenfall i söder 

innebär att Alingsås Energi bidrar till att 

även orter utanför tätorten kan erbjudas 

bredband med hög kapacitet. Användandet 

av ljus i form av laser utvecklas på många 

olika områden, alltifrån ögonoperationer till 

att skära i plåt.

Ljuset är en central del i vår utveckling 

mot det hållbara samhället, socialt, eko-

logiskt och ekonomiskt, vår LED-stjärna 

skulle man väl kunna säga. I vilket fall som 

helst så följer vi vårt motto, att varje dag 

göra tillvaron lite ljusare för våra kunder 

och Alingsås. Alingsås Energi – en ljusare 

vardag.

Jan Olofzon, VD

2014 var året med låga energipriser och 

minskade energileveranser på grund av det 

varma vädret. Världsmarknadspriserna på 

energi har rasat, främst tack vare oljeprisets 

kraftiga nedgång, men också på det lokala 

planet har vi kunnat sänka priset på vår till 

100 % förnyelsebara energi. Det innebär 

att Alingsås Energis kunder generellt har 

fått en lägre energinota. Trots detta så har 

verksamheten glädjande nog genererat ett 

mycket gott ekonomiskt resultat. Orsaken 

är att vi har kunnat hålla tillbaka kostnader-

na, bland annat tack vare de förändringar 

som genomförts de senaste åren, såsom 

att förvärva och driva värmeproduktionen 

i egen regi och affärsmodellsförändringen 

på stadsnätet, där vi har lämnat bred-

bandstjänsterna till marknaden och själva 

fokuserar på infrastrukturen för fiber. Detta 

är exempel på förändringar i verksamheten 

som stärkt lönsamheten och ökat Alingsås 

Energis konkurrenskraft på marknaden. Vi 

har också haft en god tillströmning av nya 

kunder.

Koncernens ägardirektiv säger att verk-

samheten skall vara ett föredöme när 

det gäller helhetssynen på kvalitet, miljö, 

arbetsmiljö och ekonomi i verksamheten. 

Vi kan därför med glädje konstatera att 

vi fortsatt har mycket höga resultat inom 

alla dessa områden. Nöjd kundindex (NKI) 

mäts fyra gånger om året och vi jämför 

oss då med liknande företag och med 

Sverige-medel för energiföretag totalt. Vårt 

NKI ligger på 84 % jämfört med Sverige-

medel på 71 %. Jämfört med liknande 

företag ligger Alingsås Energi bland de 

bästa. Elnätets medelavbrottstid per kund 

var cirka 12 minuter under 2014, vilket är 

nästan tre gånger bättre än det senaste av 

Energimarknadsinspektionen presenterade 

medelvärde för tätorter i Sverige. 

Alingsås Energi har under 2014 levererat 

grön el till 100 % och fjärrvärme baserat på 

biobränsle till 99,9 %. Aldrig tidigare har vi 

uppnått detta höga värde i fjärrvärmepro-

duktionen, vilket innebär att utsläppen av 

koldioxid varit rekordlåga 0,1 g/kWh – att 

jämföra med det kalla året 2010 då värdet 

uppgick till 55,8 g/kWh. 

I bolagets årliga arbetsmiljöenkät uppger 

90 % av personalen att de är stolta över att 

arbeta på Alingsås Energi, vilket får anses 

vara ett mycket högt värde.

Vi har fortsatt att hjälpa våra kunder med 

den energieffektiva omställningen. Vi hjäl-

per till exempel till med mätning och vi 

har varit aktiva i frågor om elbilar och 

laddinfrastruktur. Flera av våra kunder har 

installerat solceller. I allt detta samverkar vi 

med kunder och partner – det är en förmån 

att få vara med i våra kunders utveckling!

Att verksamheten tillsammans med 

ovanstående nyckeltal också genererar ett 

mycket gott ekonomiskt resultat är gläd-

jande. Det ekonomiska resultatet för 2014 

ligger i nivå med 2013, vilket är de högsta 

resultaten i energikoncernens historia. Vi 

kan konstatera att vi lever upp till ägardi-

rektivens krav på en helhetssyn på kvalitet, 

miljö, arbetsmiljö och ekonomi i verksam-

heten. För mer detaljer hänvisas till förvalt-

ningsberättelsen några sidor längre fram.

Ljuset är centralt i den hållbara 
utvecklingen
FN-organet Unesco har utsett 2015 till 

International Year of Light. Vi har alltid arbe-

tat med ljus på olika sätt. Elen startade vid 

förra sekelskiftet, bland annat för att erbjuda 

Ett lysande år!

  Ljuset ar en central 
del i var utveckling mot det 

        hallbara samhallet, socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. 
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atsningen har kommit till stånd 

genom ett samarbete mellan 

Unesco och en rad vetenskapliga 

organ över hela världen. Allt för 

att föra samman olika intressenter såsom 

bland andra vetenskapliga sällskap och 

fackföreningar, utbildningsinstitutioner, tek-

nikplattformar, ideella organisationer och 

aktörer inom den privata sektorn. Tanken 

är att skapa ett unikt forum för att inspirera, 

utbilda och ansluta sig till på global nivå.

FN har insett värdet av att fokusera på 

temat ljusvetenskap och dess tillämpningar 

för att öka den globala medvetenheten 

om hur ljusbaserad teknik främjar hållbar 

utveckling och skapar lösningar på fram-

tida globala utmaningar inom bl a energi, 

utbildning, jordbruk och hälsa. 

Ljus spelar idag en oerhört viktig roll i 

vårt dagliga liv och det har kommit att bli 

en av de mest prioriterade vetenskapsdis-

ciplinerna i vårt århundrade. Ljustekniken 

har revolutionerat inte minst sjuk- och häl-

sovårdssektorn, öppnat upp den interna-

tionella kommunikationen via internet och 

kommer även fortsättningsvis att spela en 

central roll när det gäller att länka sam-

man de kulturella, ekonomiska och politiska 

aspekterna av det globala samhället.

– Perspektivet ovan kommer även att 

prägla Alingsås Energis arbete under 

innevarande år – inte minst under Lights 

in Alingsås 2015 som kommer att hämta 

mycket kraft och inspiration från IYLs tankar 

och idéer, säger Jan Olofzon, vd Alingsås 

Energi.

Jan kan även stolt konstatera att mycket 

av det som Alingsås Energi tidigt valt att 

satsa på ligger helt i linje med vad IYL nu 

vill lyfta fram.

– Jag tänker då framför allt på våra 

satsningar på förnyelsebara energikällor 

som vindkraft, solenergi och vårt fjärrvär-

meverk som producerar värme med hjälp 

av förnyelsebart biobränsle. Men även på 

vår konsekventa utbyggnad av det öppna 

stadsdatanätet som bygger på fiberoptik 

och vårt engagemang kring såväl expe-

rimentell ljussättning i form av Lights in 

Alingsås samt den mer vardagsnära ljus-

sättning som vår senaste satsning på en 

ljusplan är ett gott exempel på, säger Jan 

och avslutar med orden:

– Detta är också temat för årets årsredo-

visning, där vi vill berätta hur ljus kopplar till 

hållbar utveckling.

I december 2013 slog FN:s generalförsamling fast att 2015 skulle bli ett internationellt år för ljus och 

ljusbaserade teknologier. Ett globalt initiativ för att öka medborgarnas kunskap och intresse för ljus och 

optisk teknik såväl i det dagliga livet som för samhällets utveckling i framtiden. Därmed var International 

Year of Light and Light-based Technologies (IYL 2015) ett faktum. 

Dagens moderna datakommunikation sker i allt större omfattning via optofiber 

som transporterar stora digitala datamängder. Alingsås Energi fortsätter därför 

utbyggnaden av stadsdatanätet i oförminskad takt. Bara under 2014 tillkom 

ytterligare 600 anslutningspunkter och totalt är summan anslutna hushåll, 

företag eller lokaler nu uppe i över 4 000. 

LJUSET
som   fiber

Ljusstråle som 
blir allt populärare
Över 28 mil kablar finns nu i backen

 – ett år med 
fokus på ljus och 

ljusbaserade 
teknologier

2015

igreringen är avslutad och 
marknaden har nu tagit över
alla tjänster så vi kan i fort-
sättningen fokusera på att 

bygga ut infrastrukturen, säger Jörgen 
Damborg, ansvarig för stadsdatanätet vid 
Alingsås Energi.

Anslutna konsumenter kan nu fritt välja 
mellan ett 20-tal olika tjänsteleverantörer 
och för alla företag står ett antal lokala 
dataleverantörer till förfogande.

Under 2014 har Alingsås Energi varit 
mycket aktiva med utbyggnaden i Västra 
Bodarna. Ett arbete som fortsätter även 
under 2015 och då gäller det även Ingared, 
Prästeryd och Mariedal. Målet för inneva-
rande år är ytterligare 800 anslutnings-
punkter.

– Om möjligt försöker vi även bygga ut 
fjärrvärmen när vi ändå håller på, säger 
Jörgen.

Skälet till att alltfler hoppar på stadsdata-

nätståget är enligt Jörgen ett ökat behov av 
snabbare och säkrare uppkoppling i kombi-
nation med låga anslutningskostnader och 
möjligheten att fritt välja tjänsteleverantör. 

– För att möta den ökande efterfrågan 
har vi även stärkt upp organisationen rent 
personellt, varför jag tycker att vi står väl 
rustade inför framtiden.

På frågan om hur själva urvalsprocessen 
går till när man bestämmer vilka områden 
som kan få utbyggd infrastruktur svarar 
Jörgen att det i första hand är intresset 
som styr.

– Vi brukar gå ut med en intresseför-
frågan i aktuella områden och är intresset 
tillräckligt stort så kör vi igång.

MS

   Las mer om IYL 
pa www.light2015.org
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Jörgen Damborg
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En plan för tryggt 
och jämställt ljus

Ljuset
som   trygghet

Som en av de första kommunerna i landet håller Alingsås kommun

på att utarbeta en ljusplan, ett dokument som på ett klart och tydligt

sätt anger huvudinriktningen för all framtida ljussättning i Alingsås. 

Och de bärande ledorden är ett tryggt och jämställt ljus.

P
D

 lanen har, på uppdrag av kom-
  munstyrelsen, tagits fram av      
 samhällsbyggnadskontoret i 
  samarbete med tekniska för-

valtningen, kommunledningskontoret och 
kultur- och fritidskontoret samt Alingsås 
Energi. Med i ljusrådet för Alingsås 
Energis räkning sitter Jan Olofzon, 
vd Alingsås Energi, och Margaretha 
Stenmark i sin roll som ljusdesigner och 
belysningstekniker vid företaget – en helt 
ny funktion som hon tillträdde så sent som 
i januari 2014. Därmed blev hon också 
teknisk koordinator för Lights in Alingsås 
men även ansvarig för projekteringen av 
kommunens gatubelysning med uppgift 
att planera framtidens gatubelysning.

Margaretha kastades omgående in i 
arbetet med den nya ljusplanen när hon 
tillträdde sin tjänst.

– Tankarna på en ljusplan uppstod i 
kölvattnet av framgångarna med Lights in 
Alingsås. Utifrån en Ljusguide, som togs 
fram 2004, påbörjades 2011 arbetet med 
att utarbeta en mer omfattande ljusplan. 

Nu återstår bara en remissrunda hos 
berörda instanser och intresseorganisa-
tioner för att sedan spika planen längre 
fram i vår, berättar Margaretha.

Ljusplanen ska fungera som en gemen-
sam och grundläggande kunskapsbas för 
såväl kommunen som privata fastighets-
ägare vid olika former av ljussättning i nya 
områden, stråk, knutpunkter, landmärken, 
gränser etc. Det kan handla om alltifrån 
rätt typ av ljus och ljusstyrka till val av 
armaturer och belysningskällor i förhål-
lande till energi- och kostnadsaspekter.

Utgångspunkterna i detta arbete har 
varit att tryggheten ska öka och att det 
ska finnas ett tydligt jämställdhetsper-
spektiv i all kommunal ljussättning.

– Ljusplaneringen i Alingsås skall utgå 
ifrån människors behov och präglas av 
ett estetiskt förhållningssätt. På det sät-
tet bidrar vi till den hållbara staden. En 
vackert belyst stad ökar lusten och möj-
ligheten att röra sig till fots, cykel och med 
kollektivtrafik. 

     I Alingsas kommun 
f inns cirka 7500-8000 
         ljuspunkter.

et har redan skrivits spaltmeter 

om 2014 års Lights in Alingsås, 

där musiken av den norske ton-

sättaren Edvard Grieg gav ytter-

ligare en dimension åt upplevelsen.

– Genom denna succé har vi onekligen 

målat in oss i ett hörn, varför det lär bli 

tvunget med ljud även i framtida upplagor, 

säger Anna och skrattar.

Trots en regntung oktobermånad lock-

ade 15-årsjubilaren ungefär 80 000 ljus-

vandrare till Nolhaga park. Något som 

Anna med kollegor i den yttersta stabsor-

ganisationen är mycket nöjda med.

– Inte bara det publika arrangemanget 

föll väl ut, lika lyckat var workshopupp-

lägget och tillhörande kringaktiviteter, där 

skolor, föreningar, privatpersoner, handeln, 

kaféer och restauranger alla bidragit på sitt 

sätt. Lights in Alingsås har gett Alingsås 

ett grundmurat rykte som ljusets stad ute 

i världen.

Något som Anna nu hoppas ska 

utvecklas ytterligare genom ett samar-

bete med IALD, en internationell intresse-

organisation för ljusdesigners med säte 

i Chicago. representanter från organi-

sationen besökte oss under 2014 och 

nyligen tecknades ett treårigt samarbets-

avtal parterna emellan. Ett avtal som Anna 

Davidsson tror mycket på.

– Vi får tillgång till ett världsomfattande 

nätverk och en fantastisk know-how som 

kommer att lyfta Lights in Alingsås ytter-

ligare. En win-win-situation för alla parter, 

säger Anna.

Och redan pågår planeringen för 2015 

års upplaga för fullt. Tema blir ljusets 

utveckling genom årtusendena. Ett tema 

som helt ligger i linje med intentionerna 

för FNs satsning på International Year of 

Light and Light-based Technologies. Även 

årets upplaga kommer att ljudsättas med 

hjälp av den tyske kompositören Sebastian 

Studnitzky som stod för ljudarrangemanget 

under 2014.

En annan faktor som Anna tror kommer 

att bidra till en utveckling av Lights in 

Alingsås är en starkare organisation än 

tidigare.

– Alingsås Energi har gått in än mer 

aktivt i den ansvariga styrgruppen genom 

att tillsätta Margaretha Stenmark som pro-

jektledare för Lights in Alingsås workshop. 

Angelica Larsson, med säte i Estrad, drar 

det tunga lasset vad gäller själva evene-

manget, medan Kjell Hult och jag har det 

övergripande helhetsperspektivet utifrån 

kommunens horisont, vilket känns riktigt 

bra, avslutar Anna Davidsson.

”Bästa Lights in Alingsås någonsin”
– och än mer att vänta genom nytt internationellt samarbete
Anna Davidsson, näringslivsstrateg på Alingsås kommun, darrar inte på rösten när hon utnämner 2014 års 

upplaga av Lights in Alingsås till den bästa genom tiderna. Och med ett nytecknat avtal med International 

Association of Lighting Designers (IALD) på fickan så tror Anna på en fortsatt ljus framtid för Alingsås 

mest kända evenemang internationellt sett.

LJUSET
som   upplevelse

Anna Davidsson, Margaretha Stenmark 
och Angelica Larsson vid Stampens Kvarn.

Margaretha Stenmark.

Bergakungens sal. Foto: Patrik Gunnar Helin.
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LJUSET LJUSET

B akom ATC står trion Trumpf maskin ab, SteelTech AB 

och Sparbanksstiftelsen Alingsås.

– Tanken är att kunna testa nya idéer och koncept 

för att på det sättet stärka svensk industriell konkur-

renskraft på en globaliserad marknad, säger Björn Sjölin, vd på 

SteelTech och en av initiativtagarna bakom satsningen.

Genom att integrera befintliga teknologier och komplexa 

know-how-strukturer i en industriell miljö har man genom ATC ska-

pat ett unikt kunskapscentrum i Alingsås. Närheten till SteelTech, 

där redan etablerad teknik såsom laserskärning, kantpressning 

och konventionell svetsning finns – och som nu kompletterats 

med en robotiserad lasersvetscell, gör att det finns fantastiska 

möjligheter för utveckling och utbildning. Och gensvaret har inte 

låtit vänta på sig.

– Utöver en rad olika utbildningar så har vi en mycket bra 

beläggning i vår robotenhet med alltifrån processutveckling och 

prototyptillverkning till produktion för en rad kunder som insett alla 

fördelar med lasertekniken, sett till kostnads- och tidsbesparingar 

samt finishen på slutprodukten, berättar en nöjd Björn Sjölin.

Lasersvetsning sker med en laserstråle som bara medför lokal 

uppvärmning och som går så fort att detaljen är ihopsvetsad 

innan värmen från svetsen har spridit sig till det omgivande 

materialet. Detta gör att värmepåverkan och deformationstenden-

ser hålls på ett minimum. Bearbetningshastigheten är dessutom 

oftast mångfalt högre än vid konventionell svetsning.

Man kan också svetsa samman material som tidigare varit 

svåra att förena, till exempel aluminium och koppar. Tunna folier 

kan fästas på tjocka ämnen, svetsfogar kan placeras på ställen dit 

inget konventionellt svetsmunstycke kan nå, och framför allt kan 

man bibehålla ytterst fina toleranser. 

Laserteknik ska stärka 
svensk industriell konkurrenskraft
Den smäckra robotarmen rör sig bokstavligen med ljusets hastighet i den väl förslutna robotcellen. Med modern 

laserteknik svetsas plåtdetaljer samman på bara några sekunder. Vi är hos Alingsås Tunnplåtscenter (ATC) som på 

bara några år blivit ett begrepp på marknaden genom att använda sig av den absolut senaste tekniken på området.

E n tuff vision kan tyckas med 

tanke på den hårda konkurrens 

som råder inom matvaruhan-

deln i Alingsås. Men Dejan räds 

inte utmaningen. Bara under 2014 inves-

terade han över 10 MSEK i butiken för att 

uppnå sitt mål. Stor del av investerings-

kostnaderna lades på att energieffektivi-

sera kylmaskinerna och kyldiskarna. Dejan 

tog energirådgivaren Magnus rensby till 

hjälp i arbetet med att finna ut energi-

effektiva lösningar och för att göra en total 

energianalys av butiken och verksamheten. 

Med på tåget var också fastighetsägaren 

Kungsleden som bidrog med tilläggsiso-

lering av fastigheten och ett nytt ventila-

tionssystem.

– Vi kan redan nu konstatera att energi-

besparingarna motsvarar uppemot 40 % av 

avskrivningskostnaderna, vilket är mycket 

glädjande. Givetvis nyttjar vi 100 % grön el 

från Alingsås Energi, säger Dejan och ler.

Utöver gjorda investeringar i maskiner, 

diskar och olika system så har Dejan och 

hans personal gjort allt för att skapa en 

attraktiv butik. Något som mottagits väl av 

kunderna.

– Vi har också jobbat mycket med att 

hitta vår nisch på mark-

naden, nämligen att vara 

bäst när det gäller frukt och grönt, kött 

och delikatesser samt färdiglagad mat. 

Något som vi vet uppskattas av dagens 

konsumenter. Hos oss kan man exempelvis 

hitta oxkind inklusive tillagningsrecept. Det 

kan man inte göra hos alla minsann, säger 

Dejan innan han ger sig ut bland kunderna 

där han trivs som bäst.

FAktA 
iCA supermArket AlingsÅs
Ägare: Dejan Vulevic

Antal medarbetare: 30 st

Omsättning: 85 MSEK

Energisk handlare 
som gillar att spara energi
Alltsedan Dejan Vulevic tog över ägandet av ICA Supermarket 2012 har han drivit en konsekvent linje för att bidra 

till det hållbara samhället. Det gäller allt som hör ihop med bland annat miljöansvar, ekologiskt tänkande och när-

odlat samt med visionen att vara Alingsås bästa mataffär.

Rickard Bern, elhandelschef Alingsås Energi, och Dejan Vulevic.

Björn Sjölin och Martin Sandberg.

  Laser ar en akronym for Light 
Amplif ication by Stimulated Emission 
  of Radiation, dvs ljusforstarkning genom 
   stimulerad emission av stralning. 

for   robottekniksom   Gron   el
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LJUSET
som   gestaltning

LJUSET

Är det någon som kan det där med ljus – så är det Torbjörn Eliasson. Ljusdesigner på White Arkitekter 

och mångårig, mycket uppskattad, medarbetare på Lights in Alingsås, alltsedan starten 1999. Det han 

inte kan om ljus, det är inte värt att veta.

Torbjörn vill 
gestalta med ljus

F

egreppet LED är onekligen inne 

numera och tack vare ett fram-

synt ledarskap har LedLab i för-

hållande till många konkurrenter 

ett försprång då man tidigt hoppade på 

tåget och gjorde det affärsmässigt.

Men först – vad är LED och vad sysslar 

LedLab med?

Vi ställer frågan till företagets vd och 

tillika grundare, Patrik Arnstrand.

– LED står för Light Emitting Diods och 

är en ny belysningsteknik som har en rad 

fördelar jämfört med konventionell glöd-

lamps- och halogenbelysning och även 

dagens lågenergilampor. Vi på LedLab 

utvecklar och skräddarsyr olika belys-

ningslösningar för våra kunder. Vi har 

egen tillverkning av kundanpassade LED-

profiler. När det gäller övriga armaturer 

och drivdon så plockar vi ihop lösningar-

na från en rad framstående tillverkare som 

vi har nära samarbete med.

Vilken typ av lösningar?

– Det kan handla om ljusprojektering, 

ljusstyrning och olika lösningar där vi 

kombinerar det bästa från de olika leve-

rantörerna för att få till en komplett och väl 

fungerande helhetslösning. Det händer 

också ganska ofta att vi tar fram unikt 

anpassade bländskydd och fästen m.m.

Vilka är era kunder?

Våra uppdragsgivare är huvudsakligen 

belysningstillverkare, tillverkande industri-

er, elinstallatörer och elgrossister. 

Vilka är då de främsta fördelarna 

med LED?

– Det finns bara fördelar med LED 

(skratt). Först och främst pratar vi om en 

stor energi- och miljöbesparing om man 

nyttjar LED. Livslängden är extremt lång 

och den har goda ljusegenskaper. Lägg 

därtill låg värmeutveckling och små, tåliga 

enheter. LED ger också möjligheter till kre-

ativ ljussättning. Detta sammantaget gör 

att vi kan värna om miljön och bidra till ett 

hållbart samhälle, vilket är viktigt för oss.

Och nu ska ni växa?

– Ja, det är tanken. Efterfrågan har 

ökat och inom kort fördubblar vi våra ytor 

– från 500 kvm till 1000 kvm – för kontor, 

lager och tillverkning. Vår tanke är då att 

kunna inreda lokaliteterna som ett enda 

stort showroom, då vi faktiskt vänder 

oss till alla som har någon form av sådan 

verksamhet.

LedLab gillar att labba med LED
Alingsåsföretaget LedLab AB har fullt fokus på LED-produkter för i första hand offentliga och kommersiella miljö-

er. På bara några år har man haft en explosionsartad utveckling och nyligen erhöll man utmärkelsen Årets fram-

tidsentreprenörer vid Entreprenörsgalan på Estrad Alingsås. Och nu vill man växa ytterligare.

FAktA ledlAb
Grundat: 2009

Omsättning: 14 MSEK

Antal anställda: 7 st

Ägare: Patrik Arnstrand och Tobias 

Odeqvist.

Finns i: Alingsås och Frillesås 

med försäljningskontor

B

Patrik Arnstrand.

ör Torbjörn Eliasson är ljus 
mycket mer än bara ljus. För 
honom är det en passion och ett 
sätt att leva.

– För mig handlar ljus om 
gestaltning. Att beskriva och försköna ett 
rum – oavsett var rummet är beläget, ute 
eller inne. Med hjälp av ljus kan man skapa 
avgränsningar, förstärkningar och trygghet 
utifrån sitt uppsåt, förklarar Torbjörn.

Enligt Torbjörn är det i dagens samhälle 
alltför mycket fokus på lux hit och dit istället 

för frågan vad man egentligen vill 
uppnå med ljuset. 

I vilket samman-
hang ska det fin-

nas och vad är 

dess funktion? Just funktionalitet är ett 
begrepp som han ofta återkommer till.

– Man måste alltid ställa sig den frå-
gan: Vilken funktion vill jag uppnå med 
ljuset? Utifrån denna frågeställning kan 
man sedan börja testa och hitta lämpliga 
ljus- och belysningslösningar. Svårare än 
så är det egentligen inte.

Men för att hjälpa alla ljusintresserade 
lite på traven så har Torbjörn publicerat 
ett antal ljusböcker med sina tankar och 
idéer om ljuset i alla dess sammanhang. 
Den första boken, som utkom 2013 – då 
med stöd från bl a Alingsås Energi, hette 
Belysningsboken och behandlade ljussätt-
ning utomhus. Förra året kom uppföljaren 
med fokus på inomhusljus och nu job-

bar han på en bok i samma 
anda med arbetsnamnet 

Ljusboken. I den är det tänkt att beskriva 
olika belysningsfenomen i naturen, på tea-
tern, i festliga sammanhang med mera. 

Och med tanke på hans profession och 
hans passion för ljus så kan väl ingen stad 
vara mer passande än Alingsås att leva i 
kan man tycka.

– Så är det nog. Jag kom hit av en tillfäl-
lighet redan 1989 och har blivit fast sedan 
dess. Alingsås är en fantastisk stad med 
en egen karaktär och identitet som jag gil-
lar skarpt. Och att sedan ha fått vara med 
alltsedan starten av Lights in Alingsås är 
en ynnest. Vissa år som workshopledare, 
andra som initiativtagare till ljusteamet och 
under några år med fokus på trädgårdsbe-
lysning för den breda allmänheten.

Och känner vi Torbjörn rätt så lär han 
nog finnas med på ett hörn även 2015.

  Just nu jobbar Torbjorn 
pa sin tredje bok 
      om belysning.  

for   besparing
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Verksamheten
Alingsås Energi Nät AB (AENAB), organisationsnummer 556402-

5905 med säte i Alingsås, är moderföretag för kommunens sam-

lade energiverksamhet. AENAB erbjuder varor och tjänster inom 

elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsnät och tjänster närliggande 

kärnverksamheten. I koncernen ingår det helägda dotterföretaget 

Alingsås Energi AB (AEAB), organisationsnummer 556499-0413.

Viktiga förhållanden
AENAB ägs av AB Alingsås rådhus (ABAr), organisationsnum-

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

Kommun, organisationsnummer 212000-1553, och i koncernen 

ingår även Fabs AB och AB Alingsåshem.

Enligt Alingsås kommuns företagspolicy ägs Alingsås Energi 

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

la teknisk infrastruktur inom energi och datakommunikation. 

Alingsås Energi Nät AB skall utöva ägarstyrning av dotterföre-

taget Alingsås Energi AB inom ramen för kommunfullmäktiges 

direktiv. Enligt Alingsås kommuns företagspolicy ägs Alingsås 

Energi AB i syfte att inköpa och sälja elenergi.

Ägaren har i ägardirektiv förklarat att koncernen Alingsås 

Energi ska som huvuduppgift utveckla och driva infrastruktur för 

elnät, fjärrvärme och datakommunikation samt bedriva elhandel. 

Koncernen ska kunna sälja närliggande produkter och tjänster, 

erbjuda kunderna en helhetslösning inom bolagets olika verk-

samhetsområden samt verka för en god energihushållning hos 

hushåll och bolag.     

Koncernens verksamhet skall aktivt medverka till att kommu-

nens vision kan förverkligas. Verksamheten skall sätta kunden 

i fokus genom en hög servicenivå, hög leveranssäkerhet och 

skäliga priser. Bolagen skall tillsammans med kunder och kom-

munkoncern 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, arbetsmil-

jö, miljö och ekonomi i verksamheten.

Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat 

anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
2014 har varit det varmaste året sedan vädermätningarna starta-

de i Alingsås i mitten av 1980-talet, 21 % varmare än ett normalår 

och 17 % varmare än föregående år. Detta har stor inverkan på 

energileveranserna och tillsammans med en allmän energief-

fektivisering i samhället har leveranserna varit lägre än normalt. 

Alingsås fortsätter att växa och Alingsås Energi har kontrakterat 

och byggt ut till nya kunder, bland annat flera större kunder. 

Framförallt har affärsområdet Stadsnät haft en hög tillväxt. Det är 

en mycket stor efterfrågan på bredband med hög kapacitet på 

marknaden idag.

Uppfyllande av ägardirektiv
Världsmarknadspriserna på energi är historiskt låga, framförallt 

drivet av prisraset på olja. Lokalt har Alingsås Energi haft möjlig-

heten att sänka priserna på den till 100 % förnyelsebara energin, 

inte bara mot bakgrund av marknadspriserna utan också av de 

investeringar som gjorts i bland annat egen produktion. Elpriserna 

är 10-15 % lägre än tidigare år och fjärrvärmepriserna har sänkts 

för tredje året i rad med cirka 1 % per år. Prisförändringarna, 

tillsammans med de strategiska förändringarna under 2013 inom 

elhandel, fjärrvärme och stadsnät, har generellt stärkt bolagets 

konkurrenskraft på den lokala marknaden under 2014. 

Leveranskvaliteten i näten är mycket god. Elnätets medelav-

brottstid per kund var cirka 12 minuter under 2014, vilket är nästan 

tre gånger bättre än det senaste av Energimarknadsinspektionen 

presenterade medelvärde för tätorter i Sverige. Fjärrvärme har 

inte haft några avbrott som orsakats av produktions- eller distri-

butionssystemet.     

Under 2014 har all el som Alingsås Energi levererat haft 

ursprungsgarantier från förnyelsebar produktion med sol-, vind- 

eller vattenkraft. Bolaget har i detta avseende reviderats av 

Energimarknadsinspektionen med godkänt resultat, och kan där-

med marknadsföra el som 100 % Grön el. Fjärrvärmeproduktionen 

har, bland annat tack vare vädret, till 99,9 % använt förnyelse-

bara bränslen vilket är den högsta nivån någonsin i Alingsås. 

Utsläppen av koldioxid per såld kWh fjärrvärme har varit rekord-

låga 0,1 g/kWh, att jämföra med det kalla året 2010 då värdet 

Förvaltningsberättelse 
för Alingsås Energi Nät AB
Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, 556402-5905, får härmed avge 

årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01– 2014-12-31.

Åses Död. Foto: Robert Persson.
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uppgick till 55,8. För att hålla en hög nivå i framtiden, även under 

kallare år, planeras en ny biobränslepanna på Sävelundsverket.

Med ovanstående resultat följer bolaget målsättningarna i 

ägardirektiven om skäliga priser och hög leveranskvalitet väl. 

För att mäta servicenivå mot kund samt trivsel och stolthet på 

arbetsplatsen utförs undersökningar hos kunder och medarbe-

tare och detta sammanställs i Nöjd-kund-index (NKI) respektive 

Nöjd-medarbetar-index (NMI). NKI mäts fyra gånger om året och 

resultaten jämförs med liknade företag och med Sverigemedel för 

energiföretag totalt. NKI ligger på 84 % jämfört med Sverigemedel 

på 71 %. Jämfört med liknande företag ligger Alingsås Energi 

bland de bästa. Bland medarbetarna säger 90 % att de är stolta 

över att jobba på Alingsås Energi, vilket är en mycket hög nivå.

Det ekonomiska resultatet för 2014 ligger i nivå med 2013, vilket 

är de högsta resultaten i energikoncernens historia. Med låga 

energipriser och låga leveranser innebär det att verksamhetens 

kostnader har hållits mycket låga. Trots att balansräkningen har 

växt med nästan 30 % de senaste två åren så medför årets resultat 

att moderbolaget genererar en räntabilitet på totalt kapital med 

7,8 %. Stora förändringar i regelverket för redovisning gäller från 

och med 2014, även 2013 års bokslut har räknats om enligt det 

nya regelverket. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

BFNAr 2012:1, regelförändringarna benämns K3. De förändrade 

avskrivningsreglerna påverkar resultatet positivt med 4,2 Mkr.

Med ovanstående rapporterar Alingsås Energi uppfyllandet 

av ägardirektivens målsättningar om en helhetssyn på kvalitet, 

arbetsmiljö, miljö och ekonomi.

Prioriterade mål och åtaganden
Enligt Alingsås kommuns styrmodell tar kommunfullmäktige fram 

prioriterade mål där verksamheterna skall göra åtaganden som 

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

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

tifierat hållbar utveckling och infrastruktur som främsta områden 

där verksamheten kan bidra till samhällets utveckling.

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

len förnyelsebar energi, att bidra till en energieffektiv omställning 

samt att utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet, energi-

effektivitet och Alingsås som ljusstad.

Med 100 % förnyelsebar energi har bolaget riktat insatserna 

mot en bibehållen andel förnyelsebar energi även i framti-

den, dels i form av planering för en ny biobränslepanna på 

Sävelundsverket, dels i form av samverkan på marknaden. Under 

året har ett samarbete inletts med Alingsås Tvätteri vilket inneburit 

en sammankoppling med Tvätteriets produktionsanläggning vars 

uppvärmning med gasol kommer att ersättas med den biobräns-

lebaserade fjärrvärmen.

Exempel på bidrag till den energieffektiva omställningen är 

satsningen på elbilar och kunders egenproduktion av el. En 

utredning om framtida laddinfrastruktur har presenterats och 

bilparken har utökats med två elbilar, sammantaget tre elbilar 

finns nu på Alingsås Energi.  Alingsåshem och HSB har instal-

lerat solceller på sina fastigheter under året. En aktiv samverkan 

runt energiomställning och energieffektivitet sker i kommunkon-

cernen mellan Alingsåshem, Fabs, Passivhuscentrum, ABAr/

Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tek-

niska förvaltningen och Alingsås Energi.

Lights in Alingsås 15-årsjubileum 2014 blev ännu en succé. Med 

en ny dimension, klassisk musik, som förstärkte intrycket av ljusin-

stallationerna i Nolhaga, gick återigen ca 80 000 människor ljus-

vandring i Alingsås under oktober. Organisationen som genomför 

projektet har stärkts under året, Alingsås Energi har bland annat 

anställt en ljusdesigner och deltagit i det internationella arbetet 

vilket har lett till att Alingsås har kontrakterat en ny och starkare 

samarbetspartner i IALD, International Association for Lighting 

Designers. Alingsås Energi har också deltagit som en central 

part i kommunens arbete med att ta fram en ljusplan för Alingsås. 

Planens kärnbudskap är att ljusplaneringen i Alingsås skall utgå 

ifrån människors behov och präglas av ett estetiskt förhållnings-

sätt, en vackert belyst stad ökar lusten och möjligheten att röra sig 

till fots, cykel och med kollektivtrafik.

Alingsås Energi äger sedan 2008 gatubelysningen i Alingsås 

centrala och södra delar. Anläggningarna har målmedvetet ener-

gieffektiviserats och energiåtgången per belysningspunkt är idag 

27 % lägre än vid övertagandet, det vill säga -4,5 % per år. Utbytet 

av gamla armaturer med kvicksilver var klart i god tid innan förbu-

det trädde i kraft 2015, bland annat tack vare ett gott samarbete 

mellan Tekniska förvaltningen och Alingsås Energi.  

Utveckling av infrastrukturen är det andra området där verk-

samheten kraftfullt bidrar till kommunfullmäktiges prioriterade 

mål. Under året har elnät och fjärrvärme byggts ut bland annat 

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

Elnätet har byggts om till ledningar i mark i Bälinge, Simmenäs 

och Västra Bodarna.

Stadsnätet har genomfört en affärsmodellsförändring som 

innebär att Alingsås Energi lämnar tjänstesidan och istället foku-

serar på infrastrukturen. Tillsammans med AB Alingsåshem har 

bolaget skapat ett öppet och konkurrensneutralt stadsnät, där en 

extern kommunikationsoperatör tillhandahåller en plattform där 

tjänsteleverantörer får konkurrera om slutkunderna. Förändringen 

innebär att kunderna får bättre utbud och högre kapacitet, till ett 

lägre pris, och Alingsås Energi får ett stabilare resultat till gagn 

för en fortsatt utbyggnad. Utbyggnad under året har främst skett i 

Stadsskogen, centralorten och Västra Bodarna. Samverkan med 

Bjärke Energi i norr och Vattenfall i söder innebär att Alingsås 

Energi bidrar till att även orter utanför tätorten kan erbjudas bred-

band med hög kapacitet.

Nätverksamhet enligt ellagen
Elnätsverksamheten drivs som ett lagstadgat monopol och 

intäktsnivåerna regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei). 

Under året har det fallit två domar i kammarrätten i Jönköping, i 

andra instans, där båda utfallit till fördel för elnätsverksamheterna. 

Kammarrätten har dels fastställt att Ei inte har följt lagen då de 

fastställde intäktsramarna för åren 2012-2015 och dels fastställt 

att självkostnadsprincipen inte skall gälla för elnätsverksamhet 

som drivs i kommunägda verksamheter.  Båda domarna har över-

klagats till högsta förvaltningsdomstolen, det förra målet drivs av 

Ei och det senare av en advokat från Borås, gällande Borås Elnäts 

koncernbidrag till Borås Stadshus AB.

I augusti 2014 beslutade regeringen att införa en ny reglerings-

modell för elnätverksamheten, från och med verksamhetsåret 

2016. Detta är den femte(!) modellen som införs sedan avregle-

ringen genomfördes 1995.

Revision
Under året har verksamheten, utöver normal redovisnings- och 

finansiell revision, reviderats inom områdena upphandling och 

inköp, löneavtal och lönevillkor, särredovisning av elnät respek-

tive fjärrvärme, skatt, arbetsmiljö, hållbarhetskriterier för bränsle, 

handel med utsläppsrätter, marknadsföring av Grön el samt Bra 

miljöval el. Alla revisioner har utfallit med godkänt resultat.

Omvärld och framtid
Alingsås Energis styrelse och ledning tillsammans med represen-

tanter för våra ägare har under 2014 drivit ett arbete, med hjälp av 

konsultföretaget Kairos Future, med att identifiera framtida trender 

som kan komma att påverka verksamheten de närmaste åren.

På en övergripande nivå konstaterades att världen är föränder-

lig i en snabbare takt än tidigare då den blivit både mer global 

och digital. Den ökade globaliseringen innebär att förändringar 

i en del av världen snabbt får genomslag på andra håll, medan 

den ökade digitaliseringen gör att det som händer snabbt blir 

synligt för många människor. Samtidigt råder en mer osäker 

politisk situation i världen än på länge, som verkar i motsatt 

riktning mot ökad globalisering. Andra viktiga makrotrender är 

urbaniseringen och den demografiska utvecklingen. Den snab-

ba befolkningstillväxten på global nivå innebär bland annat en 

ökad press på jordens begränsade resurser, samtidigt som en 

växande äldre befolkning ställer andra och delvis nya krav på det 

samhälle vi lever i. Klimatförändringarna och behovet av att ställa 

om till ett mer hållbart samhälle är andra viktiga omvärldsfaktorer 

som påverkar alla sektorer och hela vårt sätt att leva. Parallellt 

med detta sker en snabb teknisk utveckling och skifte när det 

gäller den ekonomiska maktbalansen i världen.

Den nya tidens konsument är ständigt uppkopplad, välinforme-

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

tjänster och information och sätter stort värde på sitt boende, 

där tillgång till bra kommunikationer och infrastruktur är en av de 

viktigaste faktorerna.

I denna kort sammanfattade och övergripande bild kan 

Alingsås Energis verksamhet vara en del av lösningen för 

Alingsås och dess invånare. Bolaget har stora möjligheter att 

bidra till en hållbar utveckling med omställning av energisystem, 

transporter och kommunikationer.

Verksamhetens utmaning är att bibehålla konkurrens- och 

utvecklingskraft under allmän energieffektivisering och minskan-

de leveranser. Låga energipriser kan göra det mindre intressant 

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

ordnad infrastruktur ökar, inte minst betydelsen av infrastruktur för 

elektronisk kommunikation med hög kapacitet, för att människor 

ska välja att bo och arbeta i Alingsås.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Flerårsöversikt*
KONcERN 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 225 839 253 013 256 765 245 907 279 506

rörelseresultat 44 583 43 364 25 740 24 553 31 164

resultat efter finansiella poster 38 466 38 499 21 936 21 066 26 984

Balansomslutning 604 241 597 157 486 217 455 420 463 500

Eget kapital 255 412 235 020 214 552 199 200 186 135

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 997 34 439 17 046 62 432 70 381

Soliditet, % 42,3 39,4 44,1 43,7 40,2

Vinstmarginal, % 20,0 17,5 10,4 10,5 11,5

Avkastning på eget kapital, % 15,1 16,4 10,2 10,6 14,5

Avkastning på totalt kapital, % 7,5 7,4 5,5 5,7 6,9

Antal anställda, st 53 49 44 46 46

     

MOdERföREtag 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning  168 881 184 593 183 558 165 942 181 808

rörelseresultat 43 893 43 529 22 635 21 485 30 005

resultat efter finansiella poster 37 493 38 754 18 817 17 333 25 878

Balansomslutning 569 583 553 894 412 061 437 395 399 828

Eget kapital 51 545 52 567 52 426 51 853 45 681

Kassaflöde från den löpande verksamheten 61 099 41 961 16 974 62 901 70 481

Soliditet, % 41,7 38,6 46,7 40,9 42,0

Vinstmarginal, % 26,2 23,7 12,8 13,3 17

Avkastning på eget kapital, % 15,8 18,1 9,8 9,7 15,4

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

Antal anställda, st 51 47 42 44 44

* Jämförelseåret för år 2010-2012 har inte räknats om enligt K3.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

not
Koncern

2014
Koncern

2013

moder-
FÖretAg 

2014
 

moder-
FÖretAg 

2013

3

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 4 225 839 253 013 168 881 184 593

Anslutnings och servisavgifter 5 261 4 856 5 261 4 856

Aktiverat arbete för egen räkning 6 498 3 837 6 498 3 837

Övriga rörelseintäkter 2 192 1 686 2 192 1 686

239 791 263 392 182 832 194 972

Rörelsens kostnader
råvaror och andra direkta kostnader -98 298 -129 141 -44 319 -63 026

Anläggningskostnader -7 792 -8 145 -7 733 -8 076

Övriga externa kostnader 5, 6 -20 283 -19 882 -19 977 -19 413

Personalkostnader 7 -34 974 -33 626 -33 010 -31 695

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -33 901 -29 262 -33 901 -29 234

-195 248 -220 056 -138 939 -151 444

Rörelseresultat 44 543 43 336 43 893 43 529

Resultat från finansiella poster
resultat från andelar i koncernföretag 8 – 600

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 596 830 271 311

räntekostnader och liknande resultatposter 10 -6 672 -5 695 -6 671 -5 686

-6 076 -4 865 -6 400 -4 775

Resultat efter finansiella poster 38 466 38 471 37 493 38 754

Bokslutsdispositioner 11 -11 250 -11 250 -37 750 -38 394

Resultat före skatt 27 216 27 221 -257 360

Skatt på årets resultat 12 -6 824 -6 370 -765 -218

ÅREts REsUltat 20 392 20 851 -1 022 141

Personal 
Antalet anställda i koncernen vid årsskiftet var 53 personer (49). 

varav 38 män (35) och 15 kvinnor (14). Förstärkt bemanning inom 

avdelningarna service, nät och marknad, bl a en ny tjänst som 

Ljusdesigner, har medfört att antalet anställda utökats.

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, liksom föregående år, 

utförts. Friskvårdsarbetet har fortsatt med möjlighet till en frisk-

vårdstimme/vecka samt ett friskvårdsbidrag om max 2 500 kr/år.

Likabehandlingsplanen har reviderats utifrån en anonym enkät-

undersökning som genomfördes under hösten. Likaså har en 

lönekartläggning inklusive en arbetsvärdering genomförts utan att 

några skillnader i lön kopplade till kön kunde påvisas.   

Miljö
Inom koncernen finns 2 tillståndspliktiga och 2 anmälningspliktiga 

verksamheter enligt miljöbalken. Sävelund och Gjutaren är till-

ståndspliktiga, Noltorp och vår avfallshantering är anmälningsplik-

tiga. Dessa verksamheter utgörs framför allt av värmeproduktion. 

Därmed är en stor del av koncernens verksamhet beroende av 

den tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheten. Samtliga 

verksamheter har giltiga tillstånd.

Den tillståndspliktiga verksamheten påverkar miljön i och med 

att värmeproduktion förbränner biobränsle och olja, vilket medför 

utsläpp i framför allt luften. Huvudsakliga restprodukter ur proces-

sen är aska från biobränslen som återförs till skogen.

Alingsås Energi är sedan 2003 Miljödiplomerat enligt Svensk 

miljöbas och arbetsmiljöarbetet är sedan 2009 certifierad enligt 

AFS 2001:1.

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

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

ning av derivatinstrument. Alingsås Energi har en finanspolicy 

som ska minimera de finansiella nettokostnaderna över tiden 

samtidigt som riskerna i denna policy iakttas.

Med ränterisk menas risken att förändrade marknadsräntor 

påverkar verksamhetens resultat och/eller kassaflöden på ett nega-

tivt sätt. För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränte-

risken används finansiella derivatinstrument, så kallade ränteswap-

par. På balansdagen hade Alingsås Energi inga räntederivat.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 

finansiella risker: marknadsrisk (elprisrisk, valutarisk, och ränterisk), 

kreditrisk och likviditetsrisk. Elhandelsbolagets övergripande risk-

hanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 

marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsam-

ma effekter på företagets finansiella resultat. riskhanteringen sköts 

av ekonomiavdelningen i nära samarbete med affärsområdet 

elhandel enligt policies som fastställts av styrelsen. 

A. mArknAdsrisker
(i) Elprisrisk
Företagets försäljning av el sker såväl till rörliga som fasta priser. 

Inköp av el sker till rörliga priser på den fysiska elmarknaden. 

Sverige är indelat i fyra prisområden vilket kan innebära att pri-

serna 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), här-

utöver används från tid till annan även prisdifferenskontrakt som 

säkrar skillnaden mellan systempris och områdespriser.

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

som görs med rörlig ränta utsätter bolaget för ränterisk avseende 

kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter företaget 

för ränterisk avseende verkligt värde. Alingsås Energi Nät AB har 

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

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

tarisk som uppkommer vid användandet av finansiella terminer har 

säkrats genom i första hand handla i svenskt prisområde (i SEK).

b. kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och 

tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditex-

poneringar gentemot kunder, inkl. utestående fordringar och 

avtalade transaktioner. Alingsås Energi följer upp och analyserar 

kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning 

och leverans erbjuds.

C. likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras löpande för att 

säkerställa att det finns tillräckligt med kassamedel för att möta 

behovet i den löpande verksamheten. På balansdagen hade 

Alingsås Energikoncernen 21,4 Mkr i likvida medel.

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst 11 199 497

Årets resultat -1 021 556

summa 10 177 941

Styrelsen förelår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning 

överförs

summa 10 177 941

Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkän-

nande, lämnats med 11 250 000 kr.

Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 

41,7 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet 

fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bola-

get bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej 

hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 

sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade 

koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som 

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

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

bokslutskommentarer.
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Balansräkning – tillgångar    
Belopp i tkr

not
Koncern
2014-12-31

Koncern
2013-12-31

moder-
FÖretAg

 2014-12-31

moder-
FÖretAg

2013-12-31

3

anläggningstillgångar
mAteriellA AnläggningstillgÅngAr
Byggnader och mark 13 50 278 51 101 50 278 51 101

Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 415 237 421 473 415 237 421 473

Inventarier, verktyg och installationer 15 7 790 8 341 7 790 8 341

Pågående nyanläggningar 16 23 957 14 081 23 957 14 081

497 261 494 996 497 261 494 995

FinAnsiellA AnläggningstillgÅngAr
Andelar i koncernföretag 17 8 740 8 740

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 16 16 16

Uppskjuten skattefordran 18 720 – – –

736 16 8 756 8 756

summa anläggningstillgångar 497 997 495 012 506 017 503 751

Omsättningstillgångar

immAteriellA omsättningstillgÅngAr
Utsläppsrätter 3 218 – – –

Elcertifikat 9 104 10 303 – –

12 322 10 303 0 0

vArulAger mm
råvaror och förnödenheter 7 545 6 703 7 545 6 703

Pågående arbete för annans räkning 40 40 40 40

7 585 6 743 7 585 6 743

kortFristigA FordringAr
Kundfordringar 30 773 33 603 9 194 10 122

Fordringar hos dotterföretag – – 10 159 8 141

Fordringar hos Alingsås kommun 22 284 19 890 11 774 1 338

Fordringar hos kommunala bolag 4 829 6 269 4 792 6 222

Aktuell skattefordran 2 559 1 314 1 343 1 070

Övriga fordringar 668 – 576 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 24 489 23 477 17 611 16 153

85 602 84 553 55 449 43 046

Kassa och bank 734 548 531 354

summa omsättningstillgångar 106 244 102 146 63 565 50 143

sUMMa tIllgÅNgaR 604 241 597 158 569 583 553 894

Balansräkning – eget kapital och skulder    
Belopp i tkr

NOT
Koncern
2014-12-31

Koncern
2013-12-31

moder-
FÖretAg 

2014-12-31

moder-
FÖretAg 

2013-12-31

Eget kapital 20

bundet eget kApitAl
Aktiekapital (380 000 aktier) 38 000 38 000 38 000 38 000

reservfond 3 367 3 367

41 367 41 367

Fritt eget kApitAl
Balanserat resultat 11 200 11 058

Årets resultat -1 022 141

10 179 11 200

Övrigt tillskjutet kapital 3 367 3 367

Annat eget kapital inkl. årets resultat 214 045 193 653

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 255 412 235 020

255 412 235 020 51 545 52 567

Obeskattade reserver 21 238 237 206 848

avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 789 921 789 921

Uppskjuten skatteskuld 22 53 435 46 656 – –

54 224 47 577 789 921

långfristiga skulder 23

Checkräkningskredit 24 0 0 0 0

Övriga skulder till kreditinstitut 195 000 170 000 195 000 170 000

195 000 170 000 195 000 170 000

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 24 0 0 0 0

Övriga skulder till kreditinstitut 25 000 65 000 25 000 65 000

Leverantörsskulder 13 120 9 743 12 251 9 506

Skulder hos dotterföretag – – 36 794 10 807

Skulder hos Alingsås kommun 33 854 41 018 328 24 328

Skulder hos kommunala bolag 148 210 148 210

Övriga skulder 12 196 10 453 4 150 7 041

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 15 286 18 138 5 341 6 667

99 604 144 561 84 012 123 559

sUMMa EgEt KaPItal OcH sKUldER 604 241 597 157 569 583 553 894

ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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Kassaflödesanalys    
Belopp i tkr

not
Koncern

2014
Koncern

2013

moder-
FÖretAg

 2014

moder-
FÖretAg

 2013

den löpande verksamheten
rörelseresultat 44 543 43 336 43 893 43 529

- Avskrivningar 33 522 29 262 33 522 29 263

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 26 931 -9 389 1 652 -1 679

78 996 63 209 79 067 71 113

Erhållen ränta 596 830 271 311

Erhållna utdelningar – – – 600

Erlagd ränta -6 672 -5 695 -6 670 -5 686

Betald inkomstskatt -1 290 -1 186 -1 038 -272

Nettokassaflöde från 
den löpande verksamheten 

71 630 57 159 71 630 66 066

förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -2 861 -6 642 -842 -5 702

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 195 19 739 -12 133 -5 098

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -2 967 -35 870 2 444 -13 335

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 997 34 385 61 099 41 931

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag – – – -7 740

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -40 736 -156 226 -40 736 -156 226

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 175 3 149 1 175 3 149

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 561 -153 077 -39 561 -160 817

finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning – -200 – –

Lämnade koncernbidrag -11 250 -11 250 -6 361 -11 250

Upptagna lån -15 000 130 000 -15 000 130 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26 250 118 550 -21 361 118 750

Årets kassaflöde 186 -142 177 -137

Likvida medel vid årets början 548 690 354 490

likvida medel vid årets slut 734 548 531 354

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

  Not 1  redovisnings- och värderingsprinciper

AllmännA redovisningsprinCiper
Års- och  koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovis-

ningslagen (1995:1554) och BFNAr 2012:1 årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).    

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som 

använts vid upprättande av årsredovisning och koncernredovis-

ning sammanfattas nedan.

FÖrstAgÅngstillämpning Av bFnAr 2012:1 (k3)
Detta är första gången företaget tillämpar BFNAr 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För att möjliggöra 

meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster 

i resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter 

räknats om för jämförelseåret.

eFFekt vid ÖvergÅng till bFnAr 2012:1 (k3)
Övergången till K3 har inte haft någon effekt på ingångsbalans-

räkningen per 2013-01-01.   

   

INGÅNGS-  EFFEKT
BALANSrÄKNINGEN 2012-12-31 ÖVErGÅNG K3 2013-01-01

Eget kapital 52 426 0 52 426

   

Koncernredovisning   
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernre-

dovisning i vilken Alingsås Energi Nät AB  ingår är AB Alingsås 

rådhus (org.nr. 556656-2244) med säte i Alingsås.  Moderföretag 

för hela koncernen är Alingsås kommun (org.nr. 212000-1553) 

med säte i Alingsås.

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och samtliga 

dotterföretag fram till och med 31 december 2014. Dotterföretag 

är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer 

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

inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden inne-

bärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en trans-

aktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 

tillgångar och övertar dess skulder. 

I koncernredovisningen faller koncernföretagens boksluts-

dispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter 

avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens 

obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mel-

lan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjuten skatt 

beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde. 

Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från anskaff-

ningsvärdet för aktierna.   

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obe-

skattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredo-

visningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med 

de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget om inte annat 

anges specifikt nedan.   

Dotterföretagen 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 redo-

visningsprinciper. 

 

trAnsAktioner som eliminerAs vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster 

och förluster som uppkommit genom transaktioner mellan kon-

cernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncern-

redovisningen.

Resultaträkning
Intäktsredovisning   
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverk-

samheten.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens 

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

tjänster redovisas ingen intäkt. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller 

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

moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

FÖrsäljning oCh distribution Av energi
Energiförsäljning  intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

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

värme eller bredband, intäktsredovisas i den omfattning som 

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

avgiften är kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten 

över den tid som avtalats med kunden.

elCertiFikAt   
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät 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 moder-

företaget.

utsläppsrätter   
Enligt gällande regelverk tas utsläppsrätter upp i koncernen och 

inte i moderbolaget.

ränteintäkter
ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. 

leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller opera-

tionell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 

riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt 
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väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är 

operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid 

leasingavtalets ingående.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal som opera-

tionella leasingavtal. I koncernen finns inga väsentliga finansiella 

leasingavtal.

Ersättningar till anställda
kortFristigA ersättningAr
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, 

bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller 

inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde 

tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande.

AvgiFtsbestämdA pensionsplAner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter 

avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en 

separat juridisk enhet.  Avgifter till avgiftsbestämda pensionspla-

ner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

FÖrmÅnsbestämdA pensionsplAner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbe-

stämda pensionsplaner.

Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersätt-

ningar efter avslutad anställning. Eftersom koncernen inte har 

några förpliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller 

ytterligare belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida 

ersättningar till anställda redovisas planen som en avgiftsbe-

stämd plan.

Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom 

betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda 

pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den 

relevanta tjänsten utförs. 

ersättningAr vid uppsägning   
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om kon-

cernen är förpliktigat att avsluta en anställning före den normala 

tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för 

att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av 

uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med 

tillägg för sociala avgifter.

låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs 

till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultat-

poster. 

avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas 

eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 

beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 

fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 

därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

mAteriellA AnläggningstillgÅngAr
Byggnader och mark
 Byggnader 12-60 år

 Byggnadsinventarier 5-15 år

 Markanläggningar 5-20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
 Eldistributionsanläggningar 10-30 år

 Fjärrvärmeanläggningar 20-25 år

 Fjärrvärmeverk 10-15 år

 Stadsnätsanläggningar 5-25 år

 Belysningsanläggningar 15-30 år

 Vindkraftanläggningar 15 år

 Externa mätare 10 år

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

 Datorer 3 år

 Fordon 5-15 år

 

Nedskrivningar
nedskrivningAr Av 
mAteriellA AnläggningstillgÅngAr
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att 

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

sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en ned-

skrivning som kostnadsförs. 

nedskrivning Av 
FinAnsiellA AnläggningstillgÅngAr
Allmänna principer   
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon 

indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har 

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

ens återvinningsvärde.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de 

skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-

räkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 

som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla 

koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt 

sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-

värde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande 

komponenter när dessa har väsentligt olika nyttjandeperioder. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat 

med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt.  Avskrivning 

sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

AnskAFFningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt 

hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats 

och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt 

med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för 

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

sulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag 

som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

tillkommAnde utgiFter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de 

framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgång-

en kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs 

utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

finansiella instrument
kundFordringAr oCh liknAnde FordringAr
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar 

med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa 

med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhanda-

håller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan 

avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna.

FinAnsiellA skulder 
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

värde, dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat med den 

effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det inne-

bär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas 

till nominellt belopp.

derivAtinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, 

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

framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker. 

Immateriella omsättningstillgångar
Innehav av elcertifikat som överstiger bolagets skuld värderas 

till det lägsta anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 

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

Inköpta elcertifikat finns registrerade  hos Svenska Kraftnät.

Energiderivat
Alla köp på energideriviat som görs i prissäkringssyfte, redovisas 

i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed 

enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats.

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

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hän-

förliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskat-

tade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag 

för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstad-

komma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, 

först-ut-metoden (FIFU).

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna 

skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal 

rätt till kvittning.

Aktuell skAtt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 

avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-

skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 

skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas 

inte.

uppskjuten skAtt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avse-

ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 

händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, 

dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och 

skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga 

underskott. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskju-

ten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändring-

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

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas 

enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 

balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som 

sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 

framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje 

balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skat-

temässiga resultat.

avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en 

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

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

krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av 

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

är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida 

betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. 

skulder 
skulder FÖr elCertiFikAt oCh utsläppsrätter
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter uppkommer i takt med 

försäljning (elcertifikat) och utsläpp (utsläppsrätter). Här tas även 

hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjlighe-

ten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som en 

övrig kortfristig skuld.
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  Not 3   Effekter av övergång till K3

Balansräkning
tillgångar
Byggnader och mark 51 149 -48 51 101 51 149 -48 51 101

Tekniska anläggningar 417 199 4 274 421 473 417 199 4 274 421 473

Övriga tillgångar 124 584  124 584 81 320  81 320

summa tillgångar 592 932 4 226 597 158 549 668 4 226 553 894

Eget kapital och skulder
Bundet kapital/tillskjutet kapital 199 413 116 413 38 000 41 367  41 367

Fritt eget kapital/annat kapital 5 981 -170 187 176 168 11 059  11 059

Årets resultat 26 330 5 478 20 852 8 916 -8 775 141

Lämnat koncernbidrag     -11 250 11 250 0

Skatteeffekt av koncernbidrag     2 475 -2 475 0

Obeskattade reserver     202 623 -4 226 206 849

Avsättningar 921  921   

Uppskjuten skatt 54 726 -930  46 656   0

Skulder till kreditinstitut 235 000  235 000 235 000  235 000

Övriga skulder 79 561  79 561 59 480  59 480

summa eget kapital och skulder 592 932 -4 226 597 158 549 668 -4 226 553 894

Resultaträkningen  
Avskrivningar byggnader och mark -1 520 -48 -1 568 -1 520 -48 -1 568

Avskrivningar maskiner och andra

tekniska anläggningar -30 070 4 274 -25 796 -30 070 4 274 -25 796

Avskrivningar utöver plan - - - -22 918 -4 226 -27 144

Lämnade koncernbidrag 0 -11 250 -11 250 0 -11 250 -11 250

Skatteeffekt på koncernbidrag -2 475 2 475 0 0 2 475 2 475

Skatt på årets resultat -5 440 -930 -6 370   

Årets resultat 26 330 -5 478 20 852 8 916 -8 775 141

Övergången till komponentavskrivning har inneburit att avskrivningarna på anläggningarna minskat med 4,2 Mkr, detta har kompen-

serats med lika stora ökningar av överavskrivningar. Koncernbidrag bokfördes tidigare direkt mot eget kapital vilket korrigerats för i 

resultaträkningen.

Övrigt
ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse redovisas   

•	 en	möjlig	förpliktelse	till	följd	av	inträffade	händelser	och	vars	

 förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera 

 osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kon-

 troll, inträffar eller uteblir, eller   

•	 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 hos banker 

och andra kreditinstitut.

  Not 2  Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att 

företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och 

andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansda-

gen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av 

de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det 

görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovi-

sade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfa-

renhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses 

vara rimliga. resultatet av dessa uppskattningar och bedöm-

ningar 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 bedöm-

ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträk-

ningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under 

framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och 

kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

eFFekter Av elnätsregleringen
I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av före-

skrifter från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som 

elnätverksamheten tar ut av sina kunder ligger på gränsen 

till vad som är tillåtet. Det föreligger dock osäkerhet kring 

detta varför det kan uppkomma en återbetalningsskyldig-

het/reducerade intäkter under kommande år.

prÖvning Av nedskrivningsbehov 
FÖr mAteriellA AnläggningstillgÅngAr
Koncernen har betydande värden redovisade i balans-

räkningen avseende materiella anläggningstillgångar. 

Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de 

redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 

Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har 

fastställts genom bedömningar av nyttjandevärden eller 

verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa 

bedömningar måste vissa uppskattningar göras avseende 

framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden 

avseende exempelvis avkastningskrav. 

inkomstskAtter oCh uppskjutnA skAtter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skat-

tefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i 

framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna 

skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 

avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till 

skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar 

och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och 

skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gäl-

lande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer 

att ändras.
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  Not 4  Nettoomsättning
  

Nettoomsättning per verksamhetsgren

 KONCErN      MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Elhandel 61 529 72 920 – –

Elnät 60 073 60 421 60 073 60 421

Fjärrvärme 83 635 95 371 83 635 95 371

Stadsnät 9 078 11 499 9 078 11 499

Vindkraft 28 21 250 197

Tjänster 11 496 12 781 15 845 17 105

Nettoomsättning 225 839 253 013 168 881 184 593

  Not 5  Operationell leasing     

Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 369 tkr (237), 

varav i moderföretaget 369 tkr (237).

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 KONCErN    MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013  

Inom 1 år 256 342 256 36

1-5 år 437 516 428 543

Senare än 5 år – – – –

summa 694 858 685 908
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  Not 6  Ersättning till revisorer      

   
 KONCErN    MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013  

Ernst & Young

revisionsuppdraget 87 99 57 54

Biträde till lekmanna-

revisorerna 58 142 58 71

Andra uppdrag 85 61 76 48

summa 230 302 191 173

Av kommunen vald 

lekmannarevisor    

revisionsuppdraget 25 24 12 12

summa 25 24 12 12

totala ersättningar 
till revisorer 255 326 203 185

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovining och 

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets 

revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föran-

leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av 

sådana  övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

  Not 7  Löner och ersättningar     

löner och ersättningar till anställda   
 KONCErN    MODErFÖrETAG

Löner och 2014 2013 2014 2013  

andra ersättningar

Styrelse och 

verkställande direktör 1 314 1 228 1 178 1 093

Övriga anställda 21 884 19 719 20 737 18 698

summa löner och 
andra ersättningar 23 198 20 947 21 915 19 791
Sociala kostnader

Pensionskostnader 2 493 3 805 2 088 3 222

Varav för styrelse och 
verkställande direktör 537 535 537 535

Övriga sociala kostnader 7 064 7 202 6 613 6 729

summa 
sociala kostnader 9 557 11 007 8 702 9 951
     

Enligt VD:s anställningsavtal utgår vid uppsägning från bolagets 

sida ett avgångsverderlag motsvarande 21 månadslöner utöver 

gällande 3 månaders uppsägningstid. Vid förändring av väsentlig 

betydelse i ägarstrukturen eller verksamhet som har väsentlig 

betydelse på VD:s arbetssituation kan VD säga upp sig själv med 

samma villkor.

     

Medelantalet anställda     

 KONCErN    MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013 

Kvinnor 15 14 15 14

Män 38 35 36 33

totalt  53 49 51 47

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)  
 KONCErN     MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013 

Styrelse
Kvinnor   1 1

Män   6 6

totalt   7 7

Övriga ledande 
befattningshavare
Kvinnor 2 2 2 2

Män 5 5 4 4

totalt 7 7 6 6

  Not 8   resultat från andelar i koncernföretag

             MODErFÖrETAG

   2014 2013 

Utdelning   – 600

summa   0 600

Den 3 maj 2013 förvärvade AENAB de aktier i AEAB som tidigare 

ägdes av Götborg Energi AB. För 2014 ges ett koncernbidrag 

istället för utdelning mellan AEAB och moderföretaget

  Not 9  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 
 KONCErN   MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013 

ränteintäkter från 

koncernföretag   200 200

ränteintäkter från 

Alingsås kommun 105 214 4 –

ränteintäkter 

från övriga företag 66 86 32 41

Övr. finansiella intäkter 425 530 35 70

summa 596 830 271 311

  Not 10   räntekostnader och liknande resultatposter   

 KONCErN             MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013 

räntekostnader till 

Alingsås kommun -6 -216 -6 -212

räntekostnader till 

övriga företag -6 097 -5 053 -6 097 -5 048

Borgensavgift 

Alingsås kommun -569 -426 -569 -426

summa -6 672 -5 695 -6 671 -5 686

  Not 11  Bokslutsdispositioner

 KONCErN    MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Överavskrivningar   -31 389 -27 144

Erhållna koncernbidrag – – 4 889 –

Lämnade koncernbidrag -11 250 -11 250 -11 250 -11 250

summa -11 250 -11 250 -37 750 -38 394

  Not 12  Skatt på årets resultat
 
      KONCErN   MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt -765 -382 -765 -218

Förändring av upp-

skjuten skatteskuld 

avseende temporära 

skillnader -6 059 -5 988  

summa redovisad skatt -6 824 -6 370 -765 -218

Redovisat resultat 
före skatt 27 216 27 221 -257 360

Skatt enligt gällande 

skattesats (22 %) -5 988 -5 989 57 -79

Skatteeffekt av upp-

lösning av obeskattade 

reserver 5 987 5 989 – –

Skatteeffekt av ej 

avdragsgilla kostnader 72 -1 – –

Övriga ej avdragsgilla 

kostnader -806 -68 -72 -54

Skatteeffekt av ej 

skattepliktiga intäkter 720 – – 132

Korrigering från 

föregående år -750 -313 -750 -217

Redovisad
skattekostnad -765 -382 -765 -218

  Not 13  Byggnader och mark

 KONCErN   MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Ingående ack.

anskaffningsvärden 66 747 57 836 66 747 57 836

Inköp 1 735 8 911 1 735 8 911

Försäljningar/

utrangeringar -540 – -540 –

Utgående ack.
anskaffningsvärden 67 942 66 747 67 942 66 747

Ingående ack.

avskrivningar -15 646 -14 126 -15 646 -14 126

Försäljningar/

utrangeringar – – – –

Årets avskrivningar -2 018 -1 520 -2 018 -1 520

Utgående ack.
avskrivningar -17 664 -15 646 -17 664 -15 646

Redovisat värde 50 278 51 101 50 278 51 101

Taxeringsvärde, 

byggnader 21 945 19 890 21 945 19 890

Taxeringsvärde, mark 5 346 4 263 5 346 4 263

  Not 14   Maskiner och andra tekniska anläggningar

 KONCErN    MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Ingående ack. 

anskaffningsvärden 685 220 545 559 685 220 545 559

Inköp 25 318 145 359 25 318 145 359

Försäljningar/

utrangeringar -9 774 -5 698 -9 774 -5 698

Utgående ack.
anskaffningsvärden 700 764 685 220 700 764 685 220
Ingående ack.

avskrivningar -263 747 -242 139 -263 747 -242 139

Försäljningar/

utrangeringar 8 008 4 188 8 008 4 188

Årets avskrivningar -29 789 -25 796 -29 789 -25 796

Utgående ack.
avskrivningar -285 528 -263 747 -285 528 -263 747
Redovisat värde 415 237 421 473 415 237 421 473
  

  Not 15   Inventarier, verktyg och installationer
 
 KONCErN   MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Ingående ack.

anskaffningsvärden 24 540 21 045 24 518 21 023

Inköp 1 817 3 495 1 817 3 495

Försäljningar/

utrangeringar -1 175 – -1 175 –

Utgående ack.
anskaffningsvärden 25 182 24 540 25 160 24 518

Ingående ack.

avskrivningar -16 199 -14 242 -16 177 -14 220

Försäljningar/

utrangeringar 883 – 883 –

Årets avskrivningar -2 077 -1 957 -2 077 -1 957

Utgående ack.
avskrivningar -17 393 -16 199 -17 371 -16 177
Redovisat värde 7 790 8 341 7 790 8 341
  

  Not 16  Pågående nyanläggningar

 KONCErN    MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Ingående ack. 

anskaffningsvärden 14 081 17 638 14 081 17 638

Inköp 38 465 157 761 38 465 157 761

Omklassificeringar -28 589 -161 318 -28 589 -161 318

Utgående ack. 
anskaffningsvärden 23 957 14 081 23 957 14 081
Redovisat värde 23 957 14 081 23 957 14 081

Pågående nyanläggningar fördelas: elnät 4 664 tkr (4 847), 

värme 4 450 tkr (5 596), stadsnät 2 892 tkr (4 662), belysning 

1 796 (2 523), byggnader 349 (11).
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  Not 20  Eget kapital

Koncern 

Ingående balans 2013-01-01 7 557 38 000 3 367 172 802 221 726

Förvärv av minoritet -7 557 – – – -7 557

Årets resultat – – – 20 851 20 851

Utgående balans 2013-12-31 0 38 000 3 367 193 653 235 020

Årets resultat    20 392 20 392

Utgående balans 2014-12-31  38 000 3 367 214 045 255 412

Moderföretag
Ingående balans 2013-01-01  38 000 3 367 11 059 52 426

Årets resultat  –  141 141

Utgående balans 2013-12-31  38 000 3 367 11 200 52 567

Årets resultat    -1 022 -1 022

Utgående balans 2014-12-31  38 000 3 367 10 178 51 545

  Not 23  Långfristiga skulder

                   KONCErN               MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Förfallotidpunkt 

från balansdagen: 

Mellan 2 och 5 år 130 000 105 000 130 000 105 000

Senare än 5 år 65 000 65 000 65 000 65 000

Redovisat värde 195 000 170 000 195 000 170 000

  Not 24  Checkräkningskredit

                   KONCErN               MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

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

Alingsås kommun har avtalat med Nordea om ett koncernkon-

tosystem. Mellan kommunen och dess dotterföretag har kon-

cerninterna kreditvolymer avtalats. På balansdagen var limiten 

inte utnyttjad.

Tillgodohavande på koncernkontot per 2014-12-31 redovisas 

som kortfristig fordran på Alingsås kommun.

  Not 25  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

                   KONCErN               MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Upplup. personalkostn. 2 522 2 360 2 425 2 215

Upplup. räntekostnader 226 481 226 481

Upplup. energikostn. 11 352 13 532 1 566 2 256

Övriga poster 1 186 1 765 1 124 1 715

Redovisat värde 15 286 18 138 5 341 6 667

  Not 26  Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

                   KONCErN               MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Avsättning till pensioner 132 -69 132 -69

Övriga avsättningar -720 – – –

Utrangeringar 1 519 -1 610 1 519 -1 610

realisationsresultat 

på im- och materiella 

anl.tillgångar – -7 740 – –

Övrigt – 30 1 –

summa 931 -9 389 1 652 -1 679

  Not 27  Derivatinstrument

 2014 2013

Koncern
ränteswappar – – 40 000 -785

Moderföretag 

ränteswappar – – 40 000 -785 

  Not 28  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 20,2 % (21,0 %) om- 

sättning mot andra koncernföretag.

Av inköpen avsåg 1,8 % (1,4 %) rörelsekostnader och investe-

ringar från andra koncernföretag.

Dotterföretaget AEAB köper administrativa tjänster inom eko-

nomi, fakturering, personal, löner mm.
AKTIE-

KAPITAL

AKTIE-
KAPITAL

MINOrITETS-
INTrESSE

ÖVr TILLSKJU-
TET KAPITAL

rESErV-
FOND

ANNAT EGET
KAPITAL

BALANSErAT
rESULTAT

SUMMA

SUMMA
EGET KAPITAL

  Not 22  Uppskjuten skatteskuld

 2014 2013

 TEMPOrÄr UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN TEMPOrÄr UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN

Koncern SKILLNAD FOrDrAN SKULD SKILLNAD FODrAN SKULD

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar –  52 412 –  45 486

Periodiseringsfonder –  1 023 –  1 170

Redovisat värde   53 435   46 656

OMFATT-
NING

OMFATT-
NING

VErKLIGT
VÄrDE

VErKLIGT
VÄrDE

Gunnar Henriksson
Ordförande

Jan Olofzon
Verkställande direktör

roger Andersson
Ledamot

Bengt Sernestrand
Ledamot

Min revisionsberättelse har avgivits den 4 mars 2015 Min granskningsrapport har avgivits den 4 mars 2015

Björn Svennung
Ledamot

Stefan Båge
Arbetstagarerepresentant

Billy Westerholm
Vice ordförande

Kerstin Larsson
Ledamot

Tomas Hurtig
Ledamot

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Bernt-Erik Nyberg
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

Alingsås den 3 mars 2015

  Not 17   Andelar i koncernföretag

     MODErFÖrETAG

   2014 2013

Ingående ack.

anskaffningsvärden   8 740 1 000

Förvärv   – 7 740

Utgående ack.
anskaffningsvärden   8 740 8 740

dotterföretaget alingsås Energi aB, org nr 556499-0413, 
med säte i alingsås 

 

 100 % 100 % 13 333 8 740

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 

  Not 19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

                 KONCErN             MODErFÖrETAG

 2014 2013 2014 2013

Upplupna intäkter 21 865 21 390 14 984 14 129

Förutbet. försäkringar – 346 – 298

Övriga poster 2 624 1 741 2 627 1 726

Redovisat värde 24 489 23 477 17 611 16 153

  Not 21  Obeskattade reserver 
 

               MODErFÖrETAG

   2014 2013

Ackumulerade överavskrivningar  238 237 206 848

Redovisat värde  238 237 206 848

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.   

ANTAL
ANDELAr

  rEDOVISAT VÄrDE

2014 2013

ANDEL, %
KAPTITAL
(rÖSTEr)

  Not 18  Uppskjuten skattefordran

 2014 2013

 TEMPOrÄr UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN TEMPOrÄr UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN

Koncern SKILLNAD SKULD FOrDrAN SKILLNAD SKULD FOrDrAN

Övriga temporära skillnader

Finansiella anläggningstillgångar 720 – 720 – – –

Redovisat värde   720   0

  Not 29  Definiton av nyckeltal

soliditet – Eget kapital plus 78,0 % av obeskattade reserverna i procent av balansomslutningen.

Vinstmarginal – rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av nettoomsättningen.

avkastning på eget kapital – resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital plus 78,0 % av obeskattade reserver.

avkastning på totalt kapitel – rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av totalt kapital.
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Styrelseledamöter och ersättare
AlingsÅs energi nät Ab oCh AlingsÅs energi Ab

Ledningsgrupp
AlingsÅs energi nät Ab oCh AlingsÅs energi Ab

1. Holger Grahm
2. Jesper Lindahl
3. Hans Olof 
 Andersson
4. Gunnar Henriksson
5. Johnny Östh
6. Birgit Thorman
7. Bengt Sernestrand

 8. Stefan Båge
 9. Kerstin Larsson
10. Magnus Sandberg
11. Billy Westerholm
12. Bertil Jonsson
13. Roger Andersson
14. Peter Seger Janflod
15. Björn Svennung

Saknas: Tomas Hurtig, Fredrik Wizemann 
och Emil Arvidsson.

1
2

3

4

5
6

1 2
3

4 5

6

7

8

9

10
12

13 15

14
11

1. Rickard Bern
2. Sture Bergdin
3. Inga-Lena 
 Ström Löfqvist 

4. Jan Olofzon
5. Birgitta Näslund
6. Jörgen Damborg
Infälld bild: Kjell Johansson
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Ytterligare arrangemang
Vi har även varit medarrangörer till att 
utse Årets Ljushuvud och fototävlingen 
High Lights under 2014. Två arrange-
mang som går av stapeln i samband 
med Lights in Alingsås.

Samarbetet har gått ut på att elever i 

årskurs tre på skolans elprogram under 

delar av sin praktiktid bistått Alingsås 

Energis personal med allt praktiskt arbe-

te i samband med Lights in Alingsås. 

Det har handlat om att dra fram el och 

kablar och att hänga upp armaturer och 

liknande. Under fyra-fem intensiva dagar 

och kvällar före invigningen har ett 20-tal 

elever sprungit som skållade råttor för att 

försöka få allting på plats.

– Vi hade inte klarat oss utan alla dessa 

engagerade killar och tjejer och är oer-

hört tacksamma för lärarnas stora enga-

gemang, säger Margaretha Stenmark, 

ansvarig projektledare för Alingsås Energis 

räkning under 2014 års upplaga.

Även Bernt Johansson, lärare och hand-

ledare för eleverna på Alströmergymnasiet, 

är tillfreds med samarbetet.

– För oss är det en fantastisk chans 

att praktisera all teori som vi nöter in i 

skolbänken. Eleverna växer verkligen med 

uppgiften. Likaså är det mycket lärorikt att 

på nära håll få följa alla ljusdesigners och 

ljusstudenter för att på det viset snappa 

upp trender och teknisk utveckling. Årets 

höjdare, säger Bernt Johansson.

Snacka om stor samhällsnytta…

Hänt under 2014

Kraftfullt 
samarbete till 
nytta för allt och alla

2014 var ett mycket händelserikt år för Alingsås Energi. 

Nedan har vi samlat ett axplock av spännande aktiviteter som 

vi engagerat oss i under det gångna året. Gemensamt för alla 

aktiviteter har varit att bidra till ett hållbart samhälle, en bättre 

miljö och en ljusare framtid.

Solenergi-
lampor till Kenya
Över 1,3 miljarder människor – var fjärde människa på jorden – saknar idag 

tillgång till elektricitet. De flesta är barn och ungdomar i Afrika och Asien. 

Många av de barn som har möjlighet att gå i skolan får läsa sina läxor i skenet 

av en fotogenlampa. Fotogenen är dyr för familjen och röken den avger är 

skadlig att inandas. De som inte har råd med fotogenlampor får använda sig 

av det ljus de kan få från den öppna elden. Ibland blir det ingen läxläsning alls. 

För att hjälpa skolbarn utan el har Alingsås Energi under 2014 engagerat sig 

i organisationen Givewatts arbete, där visionen är att alla människor, oavsett 

var de bor, ska ha tillgång till ren och hållbar energi. Genom en lokal insam-

ling av uttjänta glödlampor har Alingsås Energi skänkt 30 solenergilampor till 

familjer i Kenya. 

Mänsklig värme 
i Nolhaga park
Varje torsdagskväll under Lights in 

Alingsås fanns Alingsås Energi på 

plats i Nolhaga park för att tillsam-

mans med systerbolagen Alingsåshem och Fabs samt 

Passivhuscentrum bjuda förbipasserande ljusvandrare på mänsklig värme i form av 

varm dryck, grillade äpplen och marshmallows. Budskapet var att vi tillsammans 

skapar trygga och varma mötesplatser – varje dag. Vi arbetar ständigt med synlighet 

och öppenhet för att våra kunder ska veta vad vi gör och vad vi står för. Det ville vi till-

sammans visa under parollen Mänsklig värme. Som kuriosa kan nämnas att uppskatt-

ningsvis serverades totalt ca 1 300 muggar varm dryck under dessa torsdagskvällar.

Gycklargruppen TRiX gav tankeställare inför framtiden
Under Framtidsveckan bjöd Alingsås 

Energi, i samarbete med Fabs och 

Alingsåshem, in skolklasser och all-

mänheten till en gycklartalkshow, en 

föreställning om mat och miljö och vad 

du kan göra lokalt för att påverka glo-

balt. Föreställningen, som producera-

des av Gycklargruppen TriX, blandade 

talkshow, gyckel och matlagning för 

att visa hur ganska små förändringar i 

vardagen kan få stora positiva effekter. 

Vad är egentligen energi och hur kan vi 

spara på den? Vad är det egentligen vi 

äter och vart tusan tar soporna vägen? 

Framtiden har sällan sett så ljus ut som 

nu och miljö har aldrig varit roligare. 

Energisnålt 
körande i 
elbilsrally
I september stod Alingsås Energi på 

startlinjen med en av företagets elbilar 

för att delta i det internationella elbilsral-

lyt Oresunds Electric Car rally. Starten 

skedde i Köpenhamn och målgång i 

Malmö via Helsingör och Helsingborg. 

Totalt kom ett 60-tal bilar till start och till 

skillnad från andra rallytävlingar hand-

lar det inte om att köra fortast utan 

istället att köra sträckan så energisnålt 

som möjligt men inom en viss tidsram. 

Alingsås Energi deltog i tävlingen för att 

visa sitt engagemang för en mer miljö-

vänlig transportsektor.

Under 2014 har Alingsås Energis elbils-

stall utökats med ytterligare två bilar. 

Totalt har företaget nu tre elbilar – en 

renault Zoé och två renault Kango Z.E. 

Vi har även tre laddningsstolpar – två vid 

vårt huvudkontor på Södra Strömgatan 

(går att låna för laddning under kontors-

tid) och en på Bulten, vår anläggning på 

Sävelunds industriområde. Under 2015 

hoppas vi även få upp en snabbladdare 

vid huvudkontoret.

Grattis, Alingsås HK!
Stadens stolta handbollslag tog under 2014 

sitt andra SM-guld under 2000-talet. Detta 

genom att besegra Lugi HF med 24-22 i 

Malmö Arena inför 10 000 åskådare. Alingsås 

Energi är – tillsammans med kommunen och 

våra systerbolag – Diamantsponsorer till 

AHK. Under SM-slutspelet passade vi på 

att marknadsföra oss som svenska mästare i 

grön el genom en 40 m lång ljusreklam längs 

hela planens långsida.

Ökad kundkommunikation
Under hösten 2014 förändrades kundtidningen Energiflödet till 
ett nyhetsbrev som bifogas vår faktura ca tio ggr/år. På så sätt 
kan vi mer frekvent förse våra kunder med nyheter och infor-
mation. Just ökad kommunikation stod högt upp på önske-
listan i den senaste NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index).

Utökning av antalet 
bilar i elbilsstallet

Alingsås Energi har under en tioårsperiod haft ett nära och 

givande samarbete med elever och lärare på Alströmergymnasiet 

under Lights in Alingsås. Ett samarbete som varit till stor nytta för 

båda parter och till gagn för arrangemanget som sådant.

energiflödet

Kontakt
Alingsås EnergiTelefon: 0322-617 617

E-post: kundservice@alingsasenergi.se

webb: www.alingsasenergi.se

 

Att världsmarknadspriserna på olja har rasat har nog inte gått någon förbi, men 

inte lika känt är det att Alingsås Energis till 100 % gröna och förnyelsebara en-

ergi också har blivit billigare. Våra elpriser är 10 - 15% lägre än de senaste åren, elnäts-

priserna är oförändrade och våra fjärrvärmepriser har vi sänkt med 1 % för tredje året i rad. 

Tillsammans med en hög leveranskvalitet, låg miljöpåverkan samt vår höga kundnöjdhet, 

som ni kan läsa mer om nedan, känns 2014 som ett mycket lyckat år att lägga bakom oss. 

Stort tack för förtroendet, nu jobbar vi för att 2015 skall bli minst lika bra! 

ett nyhetsbrev från Alingsås Energi

2014 var året med stora  
prissänkningar

Snart 50 år av gedigen bransch- 

kunskap är vad vår Elhand-

elschef Janne Werner besit-

ter när han nu går i pension.
Janne började arbeta på Alingsås 

Energi redan som 16-åring och har 
under åren tillskansat sig mycket 

ovärderliga kunskaper inom Energi-
branschen. Han är den som varit bol-

aget lojal under längst tid och själv-
klart är det med en del vemod vi nu 

tackar av Elhandelschef Janne Werner. 
 

 
 

 
 

     
Rickard Bern, Janne Werner och Jan Olofzon 

 
Efter 100 dagar tillsammans med sin 

efterträdare är det nu dags att lämna 
över stafettpinnen och titeln Elhand-

elschef till Rickard Bern. Rickard har ti-
digare arbetat bland annat hos Goth-

net som är ett bolag inom koncernen 
Göteborg Energi. Han känner väl till 

branschen och vi är övertygade om 
att han är rätt person att ta sig an rol-

len och skapa en egen plats i bolaget. 
Vi önskar Janne lycka till framöver 

och hälsar Rickard Bern varmt väl-
kommen till oss  på Alingsås Energi! 

nr 1   2015

Tack för ert förtroende! 

• Alingsås Energi kommer inte 
att höja elnätsavgifterna 
under 2015. • Svenska staten höjer Ener-

giskatten med 0,1 öre/kWh. • Fjärrvärmepriserna sänks.

VD, Jan Olofzon

Tre korta nyheter

Era svar är jätteviktiga för oss och även i 

senaste omgången blev vårt NKI-värde 

föredömligt högt. Värdet hamnade på 

84 % (Sverigeindex 71%) och det gör oss 

stolta över vårt arbete och ger ett kvit-

to på att de förändringar vi genomför 

också ger ett mycket positivt resultat.  

 
I jämförelsen med de andra en-

ergibolagen som deltar, ligger  

Alingsås Energi med i toppen på de 

flesta frågorna. Frågorna har hand-

lat om allt från hur ni kunder blivit 

bemötta i kontakten med oss till er 

kännedom om oss som energibolag. 

 - Utan engagemanget från våra 

kunder hade vi aldrig kunnat få den 

här typen av feedback som gör att vi 

hela tiden kan förbättra vår verksam-

het, säger Marknadschef Inga-Lena 

Ström-Löfqvist. - Det känns gott att 

veta att vi är på rätt spår och att vi nu 

kan fortsätta vår resa mot ännu fler 

nöjda och branschmedvetna kunder.  

Dags att lämna över 
stafettpinnen

Missa inte Alingsås Energis aktiviteter under 

Vi vill tacka alla er som del- 

tagit i de nöjdkundunder-
sökningar som vi löpande 

genomför bland våra kunder! 

  
Andra stapeln från vänster är Alingsås 

Energis resultat på några av frågorna. 

Antalet insekter som pollinerar växter 

har minskat kraftigt under senare år 

och det påverkar växternas skörd och 

därmed också människornas mattill-

gång på ett negativt sätt. En tredjedel 

av den mat vi äter är beroende av att 

bin och andra insekter pollinerar, alltså 

befruktar växterna så att de kan bära 

frukt. Just därför har vi på Alingsås 

Energi valt att sponsra Alingsåstraktens 

Biodlarförening med ett bisamhälle och 

bikupa för att på det sättet bidra till att 

biodlingen fortgår. 

Hållbart 
bi-drag 
för miljön



36 Årsredovisning AlingsÅs energi 2014 37Årsredovisning AlingsÅs energi 2014

i är mycket stolta och glada att 

än en gång kunna konstatera bra 

resultat sett till såväl NKI- som 

NMI-resultat, säger Inga-Lena 

Ström Löfqvist, marknadschef på Alingsås 

Energi.

Kundnöjdheten mäts fyra gånger per år 

då 50 kunder åt gången slumpvis väljs ut 

för att svara på ett antal frågor. Frågorna 

kan handla om hur snabbt man får hjälp, 

hur bemötandet är, hur snabb återkopp-

lingen man får och hur lätt det är att 

hitta rätt person och om man får bra råd. 

Mätningen genomförs av det fristående 

undersökningsinstitutet IMA och i redovis-

ningen jämförs Alingsås Energi dels med 

sex branschkollegor i närområdet, dels 

med ett Sverige-snitt. Samtliga bolag ligger 

över Sverige-snittet och i den absoluta 

toppen när det kommer till antalet nöjda 

kunder, totalt sett, ”fajtas” Alingsås Energi 

bara med Varbergsorten.

Om det är något område som pekas ut 

som ett förbättringsområde så är det infor-

mationssidan. Kunderna önskar emellan-

åt mer information.

– På detta område har vi redan vidtagit 

ett antal åtgärder genom att bland annat 

låta vårt kundbrev Energiflödet utkomma 

mer frekvent, säger Inga-Lena.

Även vid den årliga NMI-mätningen 

ligger talen för trivseln högt. I år svara-

de hela 100 procent på enkäten (52 av 

52) och på den kanske mest centrala 

uppgiften ”Jag är stolt över att arbeta 

på Alingsås Energi” hamnade värdet på 

3,9 på en femgradig skala, vilket måste 

betecknas som mycket bra.

– Vi ser att nöjda medarbetare oftast 

även ger nöjda kunder och vice versa, 

kommenterar Inga-Lena de fina värdena.

En av anledningarna till medarbetarnas 

trivsel är att företaget årligen ihop med den 

så kallade Kontakten, som är medarbetar-

nas eget trivselråd, arrangerar en hel del 

aktiviteter. Under 2014 var man bland annat 

på en studieresa till Skåne och Köpenhamn 

och på väg mot slutmålet besöktes

Örtoftaverken utanför Eslöv

som är ett av 

Sydsveriges största värmekraftverk.

På agendan under året har också stått 

utbildning i hjärtlungräddning, drogföre-

byggande arbete och allehanda friskvård.

– Ytterligare ett tecken på att man trivs är 

att flertalet medarbetare umgås vid sidan 

av jobbet. En grupp ägnar sig åt utförsåk-

ning medan en annan grupp spelar inne-

bandy ihop, tillägger Fredrik Wizemann, 

Projektledare Ledningssystem.

För dem som önskar ta del av Alingsås 

Energis totala miljö- och arbetsmiljöarbete 

finns det en sammanställ-

ning på vår hemsida.

Nöjda medarbetare 
ger nöjda kunder
– och vice versa…

Positiva nyckeltal påvisar 
ständiga förbättringar

Alingsås Energi fortsätter att ligga i den absoluta 

toppen när alla kundmätningar (NKI Energibolag) 

sammanställts för 2014. Även vad gäller mätningarna 

för Nöjd-Medarbetare-Index kan fina siffror redovisas. 

Två parametrar som allt som oftast hänger ihop. 

Det går bra för Alingsås Energi. Och då inte bara i reda pengar och antalet leveranser eller en produktion 

mätt i GWh, utan även sett till de lite mer ”mjuka” värdena såsom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Nedan

redovisas ett antal utvalda områden och respektive nyckeltal i sammandrag för de senaste fem åren. 

Värden som onekligen visar att det sker ständiga förbättringar på Alingsås Energi.

V
  2014 2013 2012 2011 2010

Leverans
Graddagar 

(anger uppvärmningsförhållandet gentemot ett normalkallt år) % 79 % 96 % 98 % 86 % 118 %

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet) GWh 207 222 228 216 237

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet) GWh 108 122 124 114 143

Elförsäljning (totalt såld elenergi inom elhandel) GWh 148 158 156 150 167

      

Produktion      
Fjärrvärmeproduktion 

(totalt producerad fjärrvärmeenergi i Alingsås) GWh 124 144 145 134 161

Vindkraftproduktion 

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

      

Miljö      
Koldioxid per kWh el 

(specifika utsläpp per energienhet) g/kWh 0 0 0 0 108

Koldioxid per kWh fjärrvärme 

(specifikt utsläpp per energienhet) g/kWh 0,12 1,54 6,21 15,53 55,81

Avgiftspliktig kväveoxid 

(Utsläpp av kväveoxid från Sävelundsverket) kg 20501 23578 28245 30749 33842

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

Koldioxid från egna transporter (kg/fordon) kg/fordon 2613 2625 2654 2614 2571

      

Jämställdhet och arbetsmiljö      
Antal anställda koncernen  53 49 46 47 48

Andel kvinnor % 32,1 % 28,6 % 28,3 % 25,5 % 22,9 %

Sjuktal (andel sjuktal av arbetstid) % 3,2 % 3,2 % 4,4 % 2,4 % 2,6 %

Nöjd Medarbetarindex 

(andel positiva svar i medarbetarenkäten) % 90 % 93 % 93 % 75 % 85 %

Antal arbetsmiljöhändelser 

(olycksfall, färdolycksfall, tillbud, riskobservationer) antal 14 14 7 13 8

Olyckor och färdolycksfall 

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

      

Kvalitet      
NKI (nöjd kundindex) % 85 % 84 % 83 % - -

Avbrottstid (medelavbrottstid i min/år) min/år 12,3 17,3 16,2 24,1 21,5

Studiebesök på Örtoftaverken.



38 Årsredovisning AlingsÅs energi 2014 39Årsredovisning AlingsÅs energi 2014

Nya ansikten på 
Alingsås Energi under 2014
Hela nio nyanställningar, så kom personalutvecklingen att te sig på Alingsås 

Energi under 2014. Våra nytillskott lär du känna lite smått här nedan då de 

svarar på sju snabba frågor. Vi hälsar alla välkomna till Alingsås Energi!

Anders Fridlund, 56 år
1. Jag finns på värmeverket som driftstekniker.

2. Min anställning startade 6 januari 2014.

3. Landskrona Energi, men har jobbat hela mitt liv med 

 värme och drift. 

4. Alingsås. Har en lägenhet på Haralds Minne. Flyttade till

 Alingsås från en liten by utanför Helsingborg i samband 

 med den nya anställningen. 

5. Sambo samt två vuxna barn och barnbarn i Skåne.

6. Fiske och båtturer på Mjörn samt att lyssna på och vårda 

 mina vinylskivor.

7. Trivs jättebra både på företaget och i stan då alla är 

 så snälla och trevliga här.

Robin Samuelsson, 27 år
1. Elmontör på service med inriktning mot fjärrvärme.

2. Fick en provanställning 12 augusti 2013, som under 2014 

 övergick i en tillsvidareanställning.

3. Elfördel där jag jobbade med elskåp och dessförinnan på Imtech.  

 Är elektriker i botten och har el och automation som specialitet.

4. Alingsås.

5. Upptagen särbo (skratt).

6. Gillar alla former av fordon. Just nu bygger jag om bilar till drifting

 där det handlar om att komma ut på bana och sladda på asfalten. 

 Mycket rök ska det vara…

7. Jävligt bra. Företaget i sig är bra och man får mycket utbildning.

Therese Vestberg, 42 år
1. Nätsäljare på marknadsavdelningen.

2. 22 september 2014.

3. Adela Flaggcenter, ett företag inom reklam- och 

 exponeringsbranschen.

4. Alingsås.

5. Man och två barn.

6. Jag gillar att träna, umgås med familj och vänner samt 

 att laga mat.

7. Väldigt bra! Hela företaget genomsyras av en god företags-

 kultur. För mig var branschen helt ny, vilket bjuder på nya 

 utmaningar som är jättespännande.

    Befattning/avdelning?

   Började när?

 Kommer närmast från?

     Bor i?

  Familj?

 Intresse?

   Hur trivs du?

1.  
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Stafettpinnen går vidare
– då Rickard tar över efter Janne
Efter nästan 50 år i Alingsås Energis tjänst lämnade Janne Werner vid årsskiftet 2014/2015 över 

stafettpinnen till Rickard Bern som ny elhandelschef. Vi träffade de båda herrarna över en kopp 

kaffe för att prata dåtid, nutid och framtid.

anne Werner har onekligen gått 

den långa vägen inom det som 

tidigare var det kommunala elver-

ket. Han började sin anställning 

som springpojk och allmän hjälpreda redan 

1965. Mycket vatten har hunnit rinna under 

pumphuset sedan dess. Men kärleken till 

företaget har hela tiden bestått och det 

är med blandade känslor han nu går i 

pension.

– Visst är det så. Jag har fått vara med på 

en fantastisk resa, som bara under senaste 

15-20 åren inneburit stora förändringar rent 

marknads- och bolagsmässigt, men även 

en explosionsartad teknisk utveckling. Men 

på samma gång känns det som om jag 

är färdig på något sätt. 

Det är dags för nya 

friska krafter att 

ta över, förklarar 

Janne.

Som en av milstolparna nämner han 1991 

då man blev ett affärsdrivande aktiebolag 

med ett tjänsteutbud. Fram till dess hade 

man enbart varit ett traditionellt elverk. 

Nästa milstolpe i företagets över 100-åriga 

historia är 1995 då avregleringen var ett 

faktum.

– Vi blev helt plötsligt konkurrensutsatta 

på ett helt annat sätt än tidigare, och dis-

kussioner om en utförsäljning var aktuell. 

Vi överlevde dock detta och jag skulle vilja 

säga att vi idag står starkare än någonsin.

1999 tillträdde Janne som elhandelschef 

och efter 15 år på den posten är det nu 

dags för rickard Bern 

att ta över.

rickard kommer

närmast från Göte-

borg Energi där han 

verkat under nio 

år, varav de 

sista fem åren som försäljningschef på 

GotNet med fokus på att bygga ut stadsnä-

tet vad gäller fiber och telekom. Han tar sig 

an sin nya uppgift med stor tillförsikt.

– Jag vet att jag kommer till ett mycket 

välskött bolag med ansedd personal som 

alla har samhällsnyttan i fokus. Det ska bli 

riktigt spännande – inte minst att fortsätta 

på den inslagna vägen med en långsiktig 

hållbarhet för ögonen.

Vilka är då de största utmaningarna 

i framtiden?

– Att ligga i framkant vad gäller den 

tekniska utvecklingen och paketeringen av 

vårt erbjudande. Inte minst gentemot den 

nya generationens kunder. Likaså att 

kommunicera på ett smart sätt så att vi 

når alla grupper i vårt samhälle. Det tror 

jag är den största utmaningen och jag 

hoppas och tror att jag kan tillföra en 

hel del tankar och idéer för att kunna 

utveckla bolaget ytterligare och förvalta 

det fina arv som Janne lämnar 

efter sig.

J
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Förvaltningsberättelse 
för Alingsås Energi AB
Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB, 556499-0413, får 

härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

Verksamheten
Alingsås Energi AB (AEAB) är ett helägt dotterföretag till Alingsås 

Energi Nät AB (AENAB), 556402-5905. Bolagets huvudsakliga 

verksamhetsområde är försäljning av el till hushåll, organisationer 

och företag. Inköpen av el, elcertifikat och ursprungsgarantier 

sker via den nordiska elbörsen NordPool, samt även bilateralt 

med vind- och vattenkraftproducenter. Allt inom ramen för en 

av styrelsen fastställd riskpolicy. Handel med el har skett i SEK.

Viktiga förhållanden
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Försäljningsvolymerna under perioden uppgick till 148,3 GWh 

(158,0). Minskningen förklaras av att året varit det varmaste året 

sedan mitten av 1980-talet, 21 % varmare än ett normalår och 

17 % varmare än föregående år. 

Priserna i terminshandeln har varit volatila med en starkt ned-

åtgående kursutveckling under året med -7,0 %.

Marknadsvärdet på elcertifikat har varierat kraftigt, samman-

tagna utvecklingen under året har varit -1,7 %.

Företagets nettoomsättning har under året minskat med 13,4 % 

jämfört med föregående år. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Flerårsöversikt
  2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 68 320 78 939 82 015 88 557 106 316

rörelseresultat 649 -163 3 105 3 068 1 159

resultat efter finansiella poster 973 346 3 719 4 078 1 706

Balansomslutning 82 017 69 335 84 798 83 731 68 569

Eget kapital 23 155 25 777 26 495 24 041 19 955

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 619 795 672 -124 500

Soliditet, % 32,7 43,1 36,0 33,7 37,5

Avkastning på eget kapital, % 3,6 1,2 12,2 14,4 6,6

Avkastning på totalt kapital, % 1,4 0,8 4,6 5,1 2,8

Antal anställda, st 2 2 2 2 2

Tobias Jacobsson, 21 år
1. Elmontör på serviceavdelningen.

2. I februari förra året, tror jag det var.

3. Jag jobbade tidigare som inhyrd konsult på Ericson 

 i Mölndal som tekniker. Har tidigare praktiserat och 

 sommarjobbat på Alingsås Energi.

4. Alingsås.

5. Singel!

6. Tränar på gym och gillar löpning.

7. Trivs jättebra. Bra kollegor och bra chefer.

Fredrik Sernevald, 39 år
1. Elmontör på serviceavdelningen.

2. Fick en provanställning i augusti 2013. En anställning som

 övergick i en tillsvidareanställning i februari 2014.

3. Empower, där jag var teletekniker.

4. Långared.

5. Fru och två schäferhundar.

6. Mina hundar som jag utbildar till patrullhundar åt 

 Hemvärnet för sök och spårning.

7. Jag trivs bra. Stimulerande arbetsuppgifter och bra 

 arbetskamrater.

Övriga två nyanställda är Margaretha Stenmark, ljusdesigner/belysningstekniker och rickard Bern, 
ny elhandelschef. Dessa två kan du läsa om i separata artiklar på sid 8 och 38.

Pernilla Thor, 41 år
1. Jag jobbar som kundtjänstassistent på marknadsavdelningen.

2. 1 maj 2014, då som inhyrd från bemanningsföretaget TempTeam.

3. Autoliv där jag var till och med 2013. Därefter en kort tid på en 

 liten redovisningsbyrå.

4. Vårgårda.

5. Sambo, två barn, hund och katt.

6. Tennis, är bland annat kassör i Vårgårda TK där barnen spelar.  

 Hundkapplöpning, som jag hållit på med i över 30 år, samt rally. 

 Är bland annat kartläsare åt min sambo som bygger sin egen bil. 

7. Som fisken i vattnet. Det är så gó stämning här och alla är så  

 måna om varandra.

Andreas Sernvik, 30 år
1. Jag finns på service och jobbar som elmontör.

2. 1 april 2014.

3. Kommer från en KY-utbildning där jag pluggat till 

 distributionselektriker under 1,5 år. Innan dess jobbade 

 jag som tågmästare på SJ.

4. Alingsås.

5. Sambo.

6. Först och främst fiske – jerkbaits där det handlar om att dra

 upp stora gäddor. Sedan spelar jag innebandy, discgolf

 och sysslar med radiostyrda flygplan.

7. Jättebra. Ett fritt jobb med mycket egenansvar och 

 en massa goa kollegor.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

not 2014
 

2013

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 68 320 78 939

68 320 78 939

Rörelsens kostnader
råvaror och andra direkta kostnader -60 504 -71 687

Övriga externa kostnader 4 -5 203 -5 484

Personalkostnader 5 -1 964 -1 930

-67 671 -79 102

Rörelseresultat 649 -163

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 525 719

räntekostnader och liknande resultatposter 7 -200 -209

324 510

Resultat efter finansiella poster 973 346

Bokslutsdispositioner 8 -4 315 -101

Resultat före skatt -3 342 245

Skatt på årets resultat 9 720 -164

ÅREts REsUltat -2 622 81

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

män.

Slumpvisa drog- och alkoholtester har, liksom föregående år, 

utförts. Friskvårdsarbetet har fortsatt med möjlighet till en frisk-

vårdstimme per vecka samt ett friskvårdsbidrag om maximalt 

2 500 kr per år. 

Likabehandlingsplanen har reviderats utifrån en anonym enkät-

undersökning som genomfördes under hösten. Likaså har en 

lönekartläggning inklusive en arbetsvärdering genomförts. 

Miljö
Alingsås Energi är sedan 2003 Miljödiplomerat enligt Svensk 

miljöbas och arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt AFS 2001:1. 

Företaget arbetar aktivt med miljö- och arbetsmiljöledning med 

stöd av dessa system.

Framtida utveckling
Framtida omställningar inom energibranschen visar på att kun-

dens inflytande kommer att stärkas. 

Trenden går mot att kunderna kommer vara allt mer informe-

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

att vara flexibla i kunddialogen samt att kontinuerligt utveckla sina 

erbjudanden till marknaden. Att fortsätta arbetet med att skapa 

värde till kunderna samt stärka en hög kundlojalitet kommer att 

vara mycket viktigt.

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

såsom elprisrisk, valutarisk, kreditrisk, motpartsrisk, administrati-

va risker samt volymrisk. 

Alingsås Energi utsätts genom sin verksamhet för en mängd 

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

ditrisk och likviditetsrisk. Alingsås Energis övergripande riskhan-

teringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 

marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsam-

ma effekter på företagets finansiella resultat. riskkontrollen sköts 

av ekonomiavdelningen i nära samarbete med elhandelschefen 

enligt policies som fastställts av styrelsen.   

     

A) mArknAdsrisker    
(i) Elprisrisk     
Företagets försäljning av el till kunder sker såväl till rörliga priser 

som fasta priser.  Inköp av el sker till rörliga priser på den fysis-

ka elmarknaden. Sverige är indelat i fyra prisområden vilket kan 

innebära att priserna skiljer sig åt beroende på var elen köps in 

och säljs. Den exponering som detta medför hanteras med hjälp 

av finansiella elterminskontrakt som säkrar systempris (snittpris 

för Norden), härutöver används från tid till annan även prisdiffe-

renskontrakt som säkrar skillnaden mellan systempris och områ-

despriser. 

    

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

valutarisk som uppkommer vid användandet av finansiella termi-

ner har säkrats genom i första hand handla i svenskt prisområde 

(i SEK). 

(b) kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och 

tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexpo-

neringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och 

avtalade transaktioner. Alingsås Energi följer upp och analyserar 

kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning 

och leverans erbjuds.

(c) Likviditetsrisk 
Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras löpande för att 

säkerställa att det finns tillräckligt med kassamedel för att möta 

behovet i den löpande verksamheten.   

 

Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): 

Balanserad vinst 23 439 956

Årest resultat -2 621 830

summa 20 818 126
  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning 

överförs 

summa 20 818 126

Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkän-

nande, lämnats med 4 888 500 kr.

Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 

32,7 %. Soliditeten är ändå betryggande.

Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej 

hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 

sikt. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med 

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

regeln). 

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

bokslutskommentarer.
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Balansräkning – tillgångar    
Belopp i tkr

not 2014-12-31 2013-12-31

anläggningstillgångar
mAteriellA AnläggningstillgÅngAr
Inventarier, verktyg och installationer 10 – –

0 0

FinAnsiellA AnläggningstillgÅngAr
Uppskjuten skattefordran 11 720 –

720 0

summa anläggningstillgångar 720 0

Omsättningstillgångar
immAteriellA omsättningstillgÅngAr
Elcertifikat 9 104 10 303

9 104 10 303

kortFristigA FordringAr
Kundfordringar 21 578 23 481

Fordringar hos moderföretag 31 468 9 190

Fordringar hos Alingsås kommun 10 720 18 552

Fordringar hos kommunala bolag 38 46

Aktuell skattefordran 1 216 244

Övriga fordringar 92 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 878 7 325

71 990 58 838

Kassa och bank 203 194

summa omsättningstillgångar 81 297 69 335

sUMMa tIllgÅNgaR 82 017 69 335

Balansräkning – eget kapital och skulder    
Belopp i tkr

not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital 13

bundet eget kApitAl
Aktiekapital (13 333 aktier) 1 333 1 333

reservfond 804 804

Överkursfond 200 200

2 337 2 337

Fritt eget kApitAl
Balanserat resultat 23 440 23 358

Årets resultat -2 622 81

20 818 23 440

23 155 25 777

Obeskattade reserver 14 4 651 5 224

kortFristigA skulder
Leverantörsskulder 869 237

Skulder hos moderföretag 4 832 6 523

Skulder hos Alingsås kommun 33 737 16 690

Skulder hos kommunala bolag 0 0

Övriga skulder 4 829 3 412

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 9 944 11 471

54 211 38 334

sUMMa EgEt KaPItal OcH sKUldER 82 017 69 335

ställda säkerheter Inga Inga

ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys    
Belopp i tkr

not 2014 2013

den löpande verksamheten
rörelseresultat 649 -163

   – Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -720 -

-71 -163

Erhållen ränta 525 719

Erlagd ränta -200 -206

Betald inkomstskatt -252 -913

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 2 -565

förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av immateriella omsättningstillgångar 1 199 -940

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -12 179 16 640

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 15 877 -14 340

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 899 795

finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning - -800

Lämnade koncernbidrag -4 889 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 889 -800

Årets kassaflöde 10 -5

likvida medel vid årets början 194 200

likvida medel vid årets slut 203 194

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges

  Not 1 redovisnings- och värderingsprinciper  

AllmännA redovisningsprinCiper
 Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). 

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som 

använts vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.

FÖrstAgÅngstillämpning Av bFnAr 2012:1 (k3)
Detta är första gången företaget tillämpar BFNAr 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Elcertifikat har omklassificerats till immateriella omsättningstill-

gångar. I övrigt har övergången till K3 inte haft någon effekt på 

jämförelsesiffrorna.

   

eFFekt vid ÖvergÅng till bFnAr 2012:1 (k3)
Övergången till K3 har inte haft någon effekt på ingångsbalans-

räkningen per 2013-01-01.   

INGÅNGS-  EFFEKT
BALANSrÄKNINGEN 2012-12-31 ÖVErGÅNG K3 2013-01-01

Eget kapital 26 496 0 26 496

   

Koncernredovisning   
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredo-

visning i vilken Alingsås Energi AB  ingår är Alingsås Energi Nät 

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

hela koncernen är 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, 

bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller 

inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde 

tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften 

inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade belop-

pet som företaget förväntas betala till följd av den outnyttjade 

rättigheten.

AvgiFtsbestämdA pensionsplAner
 Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter 

avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en 

separat juridisk enhet. Avgifter till avgiftsbestämda pensionspla-

ner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

FÖrmÅnsbestämdA pensionsplAner
 Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbe-

stämda pensionsplaner. 

Alingsås Energi AB tillämpar båda principerna, beroende på 

anställningstidpunkt.

avskrivningar
 Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas 

eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 

beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 

fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde.    

 

Följande nyttjandeperioden tillämpas:

mAteriellA AnläggningstillgÅngAr
Inventarier, verktyg och installationer
Kontorsutrustning   5 år

  

Nedskrivningar
nedskrivning Av FinAnsiellA 
AnläggningstillgÅngAr
Allmänna principer   
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon 

indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har 

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

ens återvinningsvärde.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de 

skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
 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 utgif-

ter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter 

samt konsulttjänster. 
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finansiella instrument
kundFordringAr oCh liknAde FordringAr
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar 

med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med 

belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller 

pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att 

bedriva handel med fordringsrätterna.

FinAnsiellA skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

värde, dvs det förväntade kassaflödet diskonterat med den 

effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Det innebär 

att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till 

nominellt belopp.

derivAtinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, 

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

framför allt valutarisker, råvarurisker och ränterisker.

Immateriella omsättningstillgångar
Innehav av elcertifikat som överstiger bolagets skuld värderas 

till det lägsta anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 

balansdagen. Först in- och först utprincipen tillämpas (FIFU). 

Inköpta elcertifikat finns registrerade hos Svenska Kraftnät.

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, redovisas i 

samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed 

enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. 

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skat-

tefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till 

kvittning. 

Aktuell skAtt
 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 

avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-

skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skat-

teregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

uppskjuten skAtt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avse-

ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 

händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, 

dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och 

skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga 

underskott. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskju-

ten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändring-

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

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas 

enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 

balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som 

sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 

framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje 

balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skat-

temässiga resultat.

skulder
skulder FÖr elCertiFikAt oCh utsläppsrätter
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter uppkommer i takt 

med försäljning (elcertifikat) och utsläpp (utsläppsrätter). Här 

tas även hänsyn till avtal om framtida leverans och rättigheter 

och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av 

kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som en 

övrig kortfristig skuld.

Övrigt
likvida medel
 Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker 

och andra kreditinstitut.

  Not 2  Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsled-

ning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga 

källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär 

en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade 

värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 

bedömningar som har betydande effekt på de redovisade belop-

pen i denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfa-

renhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses 

vara rimliga. resultatet av dessa uppskattningar och bedömning-

ar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgång-

ar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-

ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträk-

ningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under 

framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och 

kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

inkomstskAtter oCh uppskjutnA skAtter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skat-

tefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i 

framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna 

skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 

avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till 

skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar 

och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och 

skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällan-

de regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att 

ändras.

  Not 3  Nettoomsättning

 2014 2013

Elförsäljning 68 320 78 939

Nettoomsättning 68 320 78 939

  Not 4  Ersättning till revisorer

 2014 2013

revisionsbyrå

revisionsuppdraget 30 45

Biträde till lekmannarevisorerna – 71

Andra uppdrag 10 13

summa 40 129

Av kommunen vald lekmannarevisor

revisionsuppdraget 12 12

summa 12 12

totala ersättningar till revisorer 52 141

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och 

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets 

revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föran-

leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av 

sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

  Not 5  Löner och ersättningar 

löner och andra ersättningar 2014 2013

Löner och andra ersättningar  

Styrelse och verkställande direktör 136 135

Övriga anställda 1 147 1 021

summa löner och andra ersättningar 1 282 1 156
Sociala kostnader

Pensionskostnader 404 583

Varav för styrelse och verkställande direktör 0 0

Övriga sociala kostnader 451 473

summa sociala kostnader 856 1 056
 

Medelantalet anställda 2014 2013

Kvinnor – – 

Män 2 2

totalt  2 2 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

 2014 2013

Styrelse

Kvinnor – – 

Män 5 5

totalt 5 5
 

Övriga ledande befattningshavare

Kvinnor – – 

Män 1 1 

totalt 1 1 

   Not 6   Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 2014 2013

ränteintäkter från koncernföretag 102 214

ränteintäkter från övriga företag 422 505

summa 525 719

  Not 7   räntekostnader och liknande resultatposter

 2014 2013

räntekostnader till koncernföretag -200 -204

räntekostnader till övriga företag – -5 

summa -200 -209

  Not 8  Bokslutsdispositioner

 2014 2013

Förändring periodiseringsfond 573 -101 

Koncernbidrag -4 888 

summa -4 315 -101

År 2014 är det första året som koncernbidrag kan lämnas till 

moderföretaget.

 

  Not 9  Skatt på årets resultat

 2014 2013

Aktuell skatt – -164

Förändring av uppskjuten skattefodran

avseende elcertifikat 720 – 

summa 720 -164

redovisat resultat före skatt - 3 342 245

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) 735 -54

Övriga ej avdragsgilla kostnader -15 -13 

Korrigering från föregående år – -97 

Redovisad skattekostnad 720 -164 
 

  Not 10  Inventarier, verktyg och installationer

 2014 2013

Ingående ack. anskaffningsvärden 22 22

Utgående ack. anskaffningsvärden 22 22

Ingående ack. avskrivningar -22 -22

Utgående ack. avskrivningar -22 -22

Redovisat värde  0 0
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  Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2014 2013

Upplupna intäkter 6 881 7 261

Förutbetalda försäkringar – 49

Övriga poster -3 15

Redovisat värde 6 878 7 325

  Not 14  Obeskattade reserver

 2014 2013

Periodiseringsfonder 4 651 5 224

Redovisat värde 4 651 5 224

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

  Not 15   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2014 2013

Upplupna personalkostnader 96 145

Upplupna energikostnader 9 786 11 276

Övriga poster 62 50

Redovisat värde 9 944 11 471

  Not 16  Definiton av nyckeltal

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

procent av balansomslutningen.
  

avkastning på eget kapital – resultat efter finansiella poster i 

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

avkastning på totalt kapital –  rörelseresultat plus finansiella 

intäkter i procent av totalt kapital.

Jan Olofzon
Verkställande direktör

roger Andersson
Ledamot

Min revisionsberättelse har avgivits den 4 mars 2015 Min granskningsrapport har avgivits den 4 mars 2015

Billy Westerholm
Vice ordförande

Björn Svennung
Ledamot

Gunnar Henriksson
Ledamot

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Per-Göran Örwall
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

Alingsås den 3 mars 2015

Hans Olof Andersson
Ordförande

  Not 11 Uppskjuten skattefordran 
 

  2014   2013

 TEMPOrÄr UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN TEMPOrÄr UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN
 SKILLNAD SKULD FOrDrAN SKILLNAD SKULD FOrDrAN

Finansiella anläggningstillgångar 720 – 720 – – –

Redovisat värde    720    0
    

  Not 13  Eget kapital

Ingående balans 2013-01-01 1 333 200 804 24 159 26 496

Disposition av föregående års resultat –   -800 -800

Effekt av ändrad redovisningsprincip –   – 0

Årets resultat  –  81 81

Utgående balans 2013-12-31 1 333 200 804 23 440 25 778

Årets resultat     -2 622 -2 622

Utgående balans 2014-12-31 1 333 200 804 20 819 23 156

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

AKTIE-
KAPITAL

rESErV-
FOND

ÖVErKUrS-
FOND

BALANSErAT 
rESULTAT

SUMMA
EGET KAPITAL
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