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Be The Light!

Så kan man sammanfatta 2019 för Alingsås Energis del. Ett mycket
händelserikt år då Alingsås som stad firade 400 år på samma gång
som vårt ”eget” arrangemang Lights in Alingsås ägde rum för 20:e
året i rad – och det under temat Be The Light.
Mycket har handlat om just ljusets betydelse under 2019. Det kommer
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du att kunna ta del av i denna årsredovisning. En årsredovisning som
sätter ljus på och lyfter fram allt som Alingsås Energi har påbörjat
och/eller genomfört under det gångna året. Det handlar om alltifrån
vår fortsatta utbyggnad av fiber, laddinfrastruktur och solceller till våra

spana in i framtiden.
Du kan också ta del av vilka våra nyanställda på företaget är, läsa

Inga-Lena Ström Löfqvist
Marknadschef Alingsås Energi
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Förändringarnas tid
VÄRLDEN HAR MED naturlighet alltid
förändrats och utvecklats, men den tid vi
lever i nu innebär förmodligen en minst lika
stor förändring som samhället genomgick
för tvåhundra år sedan i den industriella
revolutionen. Vi ser nu ut att lämna den
industriella epoken, byggd på fossil energi
och går med stormsteg in i en digital era,
som innebär stora framtidsmöjligheter, men
som också ställer krav på en förändring, vars
omfattning vi endast kan ana. Industrialismens tid har orsakat klimatförändringar
som i grunden hotar våra livsbetingelser –
det känns som allvar nu. Vi ser också tydliga
tecken på att klimatfrågan börjar komma
upp på agendan i allt fler delar av världen. I
denna kontext har vår egen Greta blivit ett
fenomen som till och med sätter tummen i
ögat på de största makthavarna i världen.
Globaliseringens samarbete som dominerat utvecklingen under 1900-talets senare
hälft och det första decenniet på 2000-talet
verkar nu hämmas av dragkampen mellan
olika nationella makter, i flera fall med mer
och mer auktoritära ledare, vilket medför
maktförskjutningar med ökande geopolitiska spänningar som följd.
Gammalt ställs mot nytt och osäkerheten
sprider sig. Ibland ser vi mer bakåt till en
trygghet som kanske inte fanns i stället för
att anamma de möjligheter som nu skapas
och se de framsteg som görs. Fattigdomen
fortsätter att minska och vi har aldrig haft
så många demokratier som nu. Teknikutvecklingen hittar nya möjligheter att omvandla energi, nya sätt att transportera oss
och inte minst kan åtgärder mot klimatet
skapa tillväxt och möjligheter till ett bättre
och mer hållbart samhälle.
DET SVENSKA ENERGISYSTEMET med
internationellt sett låga priser, hög
leveranskvalitet och med endast några få
procent fossil energi kvar i produktionen
är, så att säga, en lysande plattform för
omställningen till ett hållbart samhälle.
Branschen lovar fossilfrihet till år 2030.
Detta har många insett och bland annat de
stora drakarna Facebook, Google, Microsoft
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och Amazon har etablerat eller vill etablera
stora datacentra i Sverige.
De trender Alingsås Energi har identifierat sedan några år tillbaka – stora politiska
förändringar, teknikutveckling och digitalisering, klimatförändringar och säkerheten
kring dessa, gäller fortfarande. Skillnaden är
att konsekvenserna nu känns tydligare och i
vissa fall allvarligare. De tjänster som Alingsås Energi levererar kommer i många fall vara
en nödvändig möjliggörare för samhällets
omställning, vilket naturligtvis känns som
en bra utgångspunkt - att vara efterfrågad
inför framtiden.
VÅR VISION – att vi 2030 tillsammans har

skapat ett tryggt, smart och hållbart Alingsås
– känns helt rätt i sammanhanget.

DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN UTVECKLINGEN I 3 FASER
DEN NÅGOT DUBBELTYDIGA rubriken
kopplar(!) inte till 3-fas växelström men väl
till elsystemets utveckling i Sverige över tid.
– FAS 1 innebar elektrifiering av Sverige med
utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft som
ledde till en kraftigt ökad elanvändning, cirka 1900 till 1985. Denna fas gjordes som ett
samhällsuppdrag i nära samverkan mellan
politik, bransch och kunder.
– FAS 2 betydde en fortsatt elektrifiering
men på en avreglerad marknad med konkurrens och kontinuerlig energieffektivisering, vilket innebar att elanvändningen inte
ökade från 1985 fram till idag. Under denna
tid har branschen inte investerat för en ökad
kapacitet utan för leveranssäkerhet och
omställning till förnyelsebara energikällor.
– FAS 3, från idag och framåt. Nu kommer
vi in i en ny elektrifieringsfas för att göra
Sverige fossilfritt. Detta kommer att medföra en kraftigt ökad elanvändning, den
svenska fossilfria energin är en förutsättning för att samhället skall klara omställningen bort från den fossila fasen. För att

lyckas med den kraftiga utökningen av
energisystemen krävs en bred samverkan
mellan samhällets alla aktörer som skapar
nödvändig och ömsesidig tillit.
ALINGSÅS ENERGI BILDADES 1909 och
verkade i förvaltningsform under monopol
under fas 1. Bolaget Alingsås Energi bildades
1991 inför fas 2 med en avreglerad marknad.
2020 är således bolagets 30:e verksamhetsår
och jag har haft förmånen att vara VD under
15 av dessa år.
Under min tid har hållbar utveckling
varit ledstjärnan, med en helhetssyn på de
tre perspektiven: socialt, ekonomiskt och
ekologiskt. Vi har tidigt antagit utmaningarna med energieffektivisering och förnyelsebar energi, samtidigt som vi investerat i
strukturella förändringar inom bolaget för
att bibehålla lönsamheten. En stark ekonomi
är naturligtvis grunden för att bidra till
samhällets omställning. Idag kan vi visa
att omställningen är lönsam och även ger
tillväxt.
Alingsås har vuxit under dessa 15 år, vilket
har inneburit att elnätet fått cirka 2 000
nya kunder (+15%) medan totala elanvändningen har minskat med 10%. Allt är inte effektivisering, några tillverkande industrier
har också lämnat Alingsås, men till största
delen är det en allmän energieffektivisering
i samhället.
Elhandeln erbjuder sedan många år
tillbaka 100% förnyelsebar el från sol, vind
och vatten.
Fjärrvärmen har expanderat, trots den
allmänna energieffektiviseringen och
den fokuserade och framsynta om- och
utbyggnaden av energieffektiva hus i
Alingsås. Nästan tre gånger fler kunder och
30% energitillväxt. Fjärrvärmen har ersatt
fossil energi i många fall och vi själva har
investerat i produktionen så att vi nu är helt
fossilfria i normalfallet. Fossil olja finns kvar
för reservproduktion.
En helt ny infrastruktur har i full konkurrens byggts under denna tid. Fibernätet,
från ett nät med cirka 200 kunder, har ökat
till över 9 000 kunder idag. Fibernätet

”Fjärrvärmen kan bli en
koldioxid-sänka, alltså
att ta hand om mer
koldioxid än vad man
släpper ut.”
är en förutsättning för Alingsås digitala
utveckling. Främst har utbyggnaden skett
i Alingsås centrala delar men vi har även
byggt och bidragit till utbyggnad i såväl
norra som södra kommundelarna.
FÖR ATT ÖKA vår lönsamhet har vi fokuserat på samverkan och samordning. Organisationen är inte formad av stuprör utan av
hängrännor. Personalen arbetar över alla
affärsområden och resurserna används där
de bäst behövs för tillfället. Vi har förvärvat fler verksamhetsgrenar i syfte att öka
samordningen. Gatubelysningen, värmeproduktionen och vattenkraften är exempel
på detta. När det gäller fibernätet har vi
istället smalnat av, vi har lämnat tjänsterna
till marknaden och fokuserar på vår kärna,
infrastrukturen. Detta har gett oss en stabil
ekonomisk grund för att kraftfullt bidra
till omställningen till ett hållbart samhälle,
vilket är ett tydligt mål i våra ägardirektiv.
Lights in Alingsås är ytterligare ett exempel
på hur vi bidrar till Alingsås utveckling.
Med denna bas står Alingsås Energi nu
på en stadig och väl förberedd grund för
fas 3, en helt annan tid.
När energibranschen sammanställer alla
de färdplaner som tagits fram av andra
branscher under regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, att göra Sverige fossilfritt till
2045, så ser vi att alla efterfrågar fossilfri
energi. Ökad elanvändning är nödvändigt
för många för att klara omställningen.
Prognoserna är naturligtvis osäkra, en del
tror mer – andra mindre, men allt pekar på
en kraftig efterfrågeökning i det svenska
elsystemet. Det handlar om en utökning i
storleksordningen 40%, vilket motsvarar
1 1/2 gånger hela Danmarks förbrukning, som
skall in i det svenska elsystemet till 2045. Det
är transporter, datahallar, batteritillverkning,
fossilfri stål- och cementproduktion med
mera. Det betyder en utmaning, men samtidigt en stor möjlighet för framtiden.

NÄR DENNA INSIKT kommit har det tyvärr
inneburit att kärnkraftsfrågan har seglat
upp på den politiska dagordningen igen,
med samma förtecken som för 40 år sedan.
Det är inte frågan idag. Tyvärr får nog denna
diskussion förpassas till det aktuella ämnet
”det politiska spelet”, vilket är synd, i dessa
viktiga och långsiktiga frågor borde det
sökas samförstånd. Den svenska elproduktionen har ingen kapacitetsbrist idag, trots
nedläggningen av de äldsta kärnkraftverken. Detta syntes bland annat av den
historiska dagen 10 februari 2020 då vi för
första gången hade sådan överproduktion
att det blev negativa elpriser på marknaden.
Det är första gången men definitivt inte
den sista. Vindkraften stod nästan för 35%
av elproduktionen den dagen. Den stora
ökningen av elförbrukningen kommer
inte förrän något senare och resterande
kärnkraft kommer fortfarande att vara i
drift 2045, så beslut om kärnkraft eller inte
kan faktiskt vänta i tio år till. Under den här
tiden kommer fortsatt ny förnyelsebar el,
framförallt vindkraft, att komma in i systemet. Nya marknadsmekanismer kommer
dock att behövas under denna tid så att inte
nödvändig planerbar kraft konkurreras ut.
PROBLEMET IDAG ÄR kapacitetsbristen i
elnätet, framförallt i stamnät och regionnät,
och de långa tillståndsprocesserna för att
bygga nya ledningar. Att det tar 25 år för
att få fram nya nödvändiga ledningar till

vår huvudstad är inte acceptabelt. Det är
inte hållbar utveckling att markintrång och
miljövärden helt får styra över social och
ekonomisk utveckling i Stockholm, Uppsala,
Västerås eller Malmö. Det hindrar övergång
till elfordon, utbyggnad av kollektivtrafik
och nya reningsverk, etablering av industri
med mera. En lösning på nya elledningar
till Stockholm synes tidigast 2028 enligt
Svenska kraftnät – utbyggnadsplaneringen startade i början av 2000-talet. Det är
denna fråga som akut borde adresseras i
politiken. I Alingsås och Göteborgsområdet
finns för närvarande inte liknande begränsningar, men i Göteborg varnar man för att
de kommer inom 10 år. I Alingsås har vi
initierat och startat arbetet med att planera
för en andra inmatning till Alingsås, främst
av driftsäkerhetsskäl.
EL- OCH FJÄRRVÄRMESYSTEMEN samverkar i Sverige, därför är fjärrvärmens konkurrenskraft av lika stor betydelse. Fjärrvärmen
avlastar elsystemet när det behövs som mest,
genom att värma hus på annat sätt än med
el och samtidigt kan el produceras lokalt.
Det är fjärrvärmen som räddat Stockholm
från elkollaps de senaste 10-15 åren. Fjärrvärmen kan också i framtiden komma att
installera bio-ccs i större anläggningar,
det vill säga koldioxidåtervinning från biobränslen. Detta medför att fjärrvärmen kan
bli en koldioxid-sänka, alltså att ta hand om
mer koldioxid än vad man släpper ut.
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”Transporter använder
cirka 43% av den totala
energin i Alingsås”
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UNDER ÅRET HAR vi haft tillväxt med nya
kunder i alla våra nät. Utbyggnaden av
fibernätet har avklingat något mot före6

gående år, dock går det fortsatt i hög fart.
Planering och förberedelser för utbyggnad
på landsbygden fortgår där byggnation har
påbörjats i Rödene. Vi har satsat på ökad
marknadskommunikation med sociala
medier, nya hemsidor för Alingsås Energi
och Lights in Alingsås, certifiering enligt
”Schysst elhandel”, mer aktiv kundbearbetning och många kundevent.
Vi har tagit fram en handlingsplan för
utbyggnaden av laddinfrastruktur, installerat solceller hos våra kunder och startat
arbetet med att installera ett lokalt nät för
IoT. Olika säkerhetsfrågor har varit i fokus
under året. Det handlar bland annat om
åtgärder efter ny lagstiftning, drift- och
personsäkerhet i näten och uppförande av
en ny datahall.
JUBILEUMSINSTALLATIONEN MED LJUS
utmed Lillån invigdes den 20 september.
Å-rummet mellan Stora Torget och Västra
Ringgatan har fått nya specialdesignade
stolpar med spotlights som belyser gångoch vägbana samt träden. Ljusdesignen är
gjord av Torbjörn Eliasson, White och Kai
Piippo, ÅF Lighting, båda var med som initiativtagare när Lights in Alingsås startade.
Installationen var en gåva från Alingsås
Energi till staden på 400-årsdagen den 21
september.
20-årsjubileet av Lights in Alingsås blev
en framgång. Årets slinga med temat ”Be

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

the Light” hade drygt 70 000 besökare och
fick mycket positiv feedback från besökarna. Lights in Alingsås erbjuder en mycket
god arena för bolagets marknadsföring, för
kunskap och rekrytering. Inte minst genom
det goda samarbetet med elever och lärare
från Alströmerskolan.
ÄVEN ORGANISATIONEN BEHÖVDE sin
förnyelse och vi startade året med en delvis
utvecklad organisation i samband med att
två ledande personer slutade – en gick i
pension och en gick till en VD-roll i annat
företag. Nya medarbetare rekryterades såväl
internt som externt. Ytterligare medarbetare
valde under våren att fortsätta sin utveckling hos andra arbetsgivare, vilket medförde
en påfrestning på kvarvarande organisation.
Idag är en högre personalomsättning vardag
i arbetslivet och så är det naturligtvis även
för oss, då utbildning och ständigt förbättrade processer blir allt viktigare. Vid årets
slut kan vi konstatera att vi är ikapp med
rekryteringarna och står väl rustade med
kompetens och engagerade medarbetare för
framtiden. Vår kultur, där arbetsmiljön står
högt på agendan, är en fantastisk styrka –
inte minst i tider då påfrestningarna är stora. Tack alla för ert engagemang och er vilja
att i samverkan utveckla Alingsås Energi för
kundernas och Alingsås bästa! Jag kommer
att sakna er nu när jag skall sluta som VD.
Jan Olofzon, stolt VD
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2018

2017

2016

2015

Leverans
Graddagar

%

90%

93%

94%

96%

90 %

GWh

218,8

225,3

221,6

226

218

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet)

GWh

119,2

121,5

119,3

122

112

Elförsäljning (totalt såld elenergi inom elhandel)

GWh

138,1

141,5

142,4

156

151

GWh

139,9

144,3

142,6

143

133

GWh

0,93

1,06

1,23

1,1

1,4

GWh

12,3

14,2

8,67

–

–

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

0

0

(anger uppvärmningsförhållandet gentemot ett normalkallt år)

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet)

Växthusgasutsläpp inom Alingsås kommungränser, fördelat per sektor (Källa: RUS, 2017).

OVANSTÅENDE BILD VISAR vad som orsakar koldioxidutsläppen i Alingsås, framförallt är det transporter. Då skall det noteras
att transporterna använder cirka 43% av den
totala energin och el och fjärrvärme står för
den absoluta majoriteten av resten. Av detta
följer att det ägardirektiv om utbyggnad
av laddinfrastruktur för elfordon, som
Alingsås Energi fick under 2019, helt ligger i
tiden för vad som är viktigast att förändra.
Transportsektorn måste gå mot fossilfrihet.
Detta är i nuläget än viktigare, med hänsyn
till de totala utsläppen av växthusgaser, än
att till exempel installera solceller. Det är
dock aldrig fel att minska resursförbrukningen, vilket ändå motiverar installation av
solceller. Kan man kombinera batterilagring
med solcellsproduktion ökar också nyttan
än mer. Samverkan mellan kommunens olika
infrastrukturer bör också leda till bättre
resultat än vad vi kan åstadkomma var och
en för sig. Avfall och avlopp har inte obetydliga utsläpp, kan detta ledas in i ett cirkulärt
kretslopp där energi blir en del? Kan det nya
IoT-nätet (Internet of Things) bli en gemensam plattform för mätning och effektivisering? Vår plattform och bild för det cirkulära
Alingsås är en god utgångspunkt.

Nyckeltal visar att företaget
kan möta utmaningar

Produktion

Fjärrvärmeproduktion

(totalt producerad fjärrvärmeenergi i Alingsås)

Vindkraftproduktion

(totalt producerad elenergi från egen vindkraftproduktion)

Vattenkraftproduktion

(totalt producerad elenergi från egen vattenkraftproduktion)

Koldioxid per kWh fjärrvärme

(specifikt utsläpp per energienhet)

Avgiftspliktig kväveoxid

(Utsläpp av kväveoxid från Sävelundsverket)

Stoftutsläpp Sävelund

(PM10-övervakad mängd från Sävelundsverket)

Koldioxid från egna transporter

g/kWh

0,03

0,11

1,12

3,55

0,37

kg

22 116

22 066

22 842

23 983

23 069

kg

974

1 290

716

727

619

kg/fordon

1530

1 633

1 423

2 413

2 426

Jämställdhet och arbetsmiljö					
Antal anställda i koncernen (per den 31 dec)

62

64

64

59

53

Andel kvinnor

%

35,4%

33,3%

30,2%

33,3%

31,6 %

Sjuktal (andel sjuktal av arbetstid, ny beräkningsgrund 2017)

%

3,3%

3,0%

2,2%

–

–

%

75%

85%

91%

98%

96 %

antal

9

8

16

7

21

antal

3

6

6

5

8

NMI (Nöjd medarbetar-index)

(andel positiva svar i medarbetarenkäten)

Antal arbetsmiljöhändelser

(olycksfall, färdolycksfall, tillbud, riskobservationer)

Olyckor och färdolycksfall

(händelser som resulterade i fysisk påverkan på medarbetare)

Kvalitet						

NKI för energikoncernen (Nöjd kund-index)

Avbrottstid (medelavbrottstid i min/år)

%

84%

86%

81%

87%

–

min/år

39,4

61

32,6

9,5

41,6
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All sol på Åke på Tegelbruket

FIBERLEVERANSEN
FORTSKRIDER

Alingsås Energis ambition att få fler att satsa på solpaneler har fortsatt under 2019. Totalt
har det under året gått ut ett 70-tal förhandskalkyler till intressenter, varav sju genomfört sina
installationer. En av dessa är Åke Andersson som nu önskar mer sol på Tegelbruket.

J

ag är väl nyfiken av naturen och gillar
känslan av att kunna bidra till en mer
hållbar utveckling, säger Åke, när han
tar emot i villan på Norska gatan. En villa
78-årige Åke numera bor ensam i då hans
fru Christina gick bort i en sjukdom för ett
antal år sedan.
Villan är på runt 110 kvm, med källare, och
värms upp med en värmepump. Tidigare har
Åke haft en årsförbrukning av el på ca 11 000
kWh. Hur utfallet av satsningen på solpaneler gått vill Åke avvakta med att uttala
sig om då anläggningen i skrivande stund
inte varit i drift i mer än cirka åtta månader.
Förhoppningen är dock en reducering på
uppemot 75-80 procent av tidigare förbrukning. Allt handlar dock om hur mycket solen
skiner och hur kallt det är ute.
Berätta lite mer om varför du hoppade på
tåget!

– Som sagt, så är jag nyfiken och har ett
allmänintresse för ny teknik. Sedan har jag
varit verksam inom elbranschen i större
delen av mitt liv – bland annat på Vattenfall.
När så Alingsås Energi bjöd in till en informationsträff på Estrad i februari 2019 blev
jag övertygad.
Sagt och gjort. I maj var installationen
klar, med Alingsås Energi som totalentreprenör och i juni var anläggningen i drift.
Totalt pratar vi om 32 paneler om 305 watt
per panel, vilket täcker en takyta om drygt 51
kvm. Därmed kunde den egna produktionen
påbörjas och Åke blev till viss del självförsörjande under de riktigt ljusa månaderna. Allt
överskott som anläggningen producerar köper Alingsås Energi tillbaka via ett månatligt
kvittningssystem.
Hur mycket gick investeringen på?
– Cirka 175 000 kr minus ROT-avdrag. Sedan har jag ansökt om bidrag från Länsstyrelsen på 20 procent som jag hoppas få

E

fterfrågan på fiber är fortsatt hög
i kommunen. Under 2019 har
Alingsås Energi varit på plats med
folk och maskiner i Gråbo, Stockslycke,
Ängabo, Nyebro, Stampen och Mariedal.
Utanför stan har det handlat om delar av
Västra Bodarna, Norsesund och Svanvik. I
slutet av året påbörjades också etablering i
Rödene. Totalt pratar vi om ca 1 300 anslutningspunkter, varav ca 650 har anslutits
under 2019.
Under 2020 intensifieras arbetet med
utbyggnaden i Rödene och Västra Bodarna
(väster om järnvägen) samt från Svanvik genom Pojkebo bort mot Lygnareds
camping.

snart. Då får jag i så fall betala tillbaka
ROT-avdraget.
Vad är den ungefärliga payoff-tiden?
– Runt 10-12 år, beräknar man.
Och hur länge håller utrustningen?
– Produktgarantin på solpanelerna är
på 12 år och effektgarantin är satt till 25 år.
Växelriktaren, som är anläggningens hjärta
och som omvandlar panelernas likström till
växelström, har en garanti om fem år.
Hur kan du följa förbrukningen och
produktionen?
– Dels genom en app i telefonen men även
via Mina sidor på Alingsås Energis hemsida.
Det är riktigt kul att i realtid kunna följa alla
siffror och staplar. Under mina första åtta
månader har anläggningen producerat ca
5 500 kWh.
Hur är känslan nu så här lite i efterhand?
– Det känns bra. Förhoppningsvis blir jag
självförsörjande över tid och jag tror att
det är en bra investering inför framtiden.
Många av mina grannar är nyfikna på hur
det har gått då de själva funderar på att
göra någonting liknande.

– På företagssidan är
det ett fortsatt starkt tryck
på så kallad svartfiber och
där levererar vi mot den uppsatta målbilden som är netto
30 nya anslutningar per år, säger
Robert Jansson, affärsområdesansvarig
på Alingsås Energi.
– Vi har under senare år skapat bra förutsättningar för att öka antalet anslutningar
av hushåll och företag, säger Robert.
Med det sagt menar Robert att det är en
fortsatt hög efterfrågan från marknaden
på utbyggnad av fiber i kommunen och
att Alingsås Energi kommer bistå denna
efterfrågan.

Tilläggas kan att Alingsås Energi under
2019 även påbörjade byggnationen av
en ny datahall, vilken är tänkt att dels
inrymma egen utrustning, dels erbjuda
operatörer och kunder en säker hostingmiljö. Datahallen ska stå färdig i april
2020.

Alingsås kommun har i sin flerårsstrategi för 2019-2021 slagit fast
att kommunen inte bara ska vara med och bidra till den gröna
omställningen – utan också gå före. Detta innebar att Alingsås
Energi i mars 2019 fick nya ägardirektiv gällande laddinfrastruktur.

Antalet laddstolpar ska öka till 2021
– NYA ÄGARDIREKTIV GÄLLANDE LADDINFRASTRUKTUR

I

kommunens handlingsplan för det kommande klimat- och miljöarbetet står det
bland annat att Alingsås kommun för
att minska kommunens klimatpåverkan ska
arbeta mot att på sikt enbart ha fossilfria bilar.
– Vårt uppdrag består helt enkelt i att
bygga ut laddinfrastrukturen och andra
lösningar i kommunen så att det blir möjligt
för alla alingsåsare och besökare i kommunen
att använda el- och hybridbilar på ett lätt,
smidigt och naturligt sätt, säger Michael
Ingeldi, affärsområdesansvarig Värme &
Elproduktion på Alingsås Energi.
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I praktiken innebär det en rejäl utbyggnad
av antalet laddplatser i kommunen under de
närmaste åren. Totalt pratar vi om ett tillskott
om 24 stycken i tätorten under två års tid.
– Prioriterade områden är publika laddare på kommunal mark och att stötta den
kommunala verksamheten i sin omställning.
Likaså att vara en samarbetspartner till
bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och
företag med flera, förklarar Michael.
När det gäller val av laddningsteknik
finns det i huvudsak tre olika typer –
hemmaladdare, destinationsladdare

(semisnabbladdare) och snabbladdare, där
krav och förutsättningar från fall till fall
avgör vad som är lämpligt.
– Placeringen av laddplatserna kommer att
ske i nära samråd med Alingsås kommun och
ambitionen är att skapa en grundstruktur för
elbilsladdning med en hög tillgänglighet. Jag
vill också poängtera att vi även undersöker
förutsättningarna för laddplatser i Sollebrunn, Västra Bodarna och Ingared. Här sker
placeringen utanför vårt närområde, varför
vi kommer att föra en dialog med både Bjärke
Energi och Vattenfall.
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Kronprinsessan Victoria och prins
Daniel besökte Järtas Park i samband
med Alingsås 400-årsjubileum och
kikade nyfiket in i de nybyggda småhusen.

Nya hemsidor för ökad tydlighet
Under 2019 har två nya hemsidor tagits fram i regi av Alingsås Energi – dels bolagets egen
officiella hemsida, dels en ny för Lights in Alingsås. Ledorden i arbetet har varit enkelhet
och tydlighet.

A

rbetet med de två hemsidorna
påbörjades redan i januari
2019 och det under ledning av
kommunikatör Shecko Amoor för Alingsås

Energis räkning och eventkoordinator
Camilla Boström vad gäller Lights in
Alingsås. Lights-sidan lanserades direkt
innan semestern och Alingsås Energis sida
släpptes för publikt bruk i oktober.
– Alingsås Energis sida hade några år
på nacken så det var dags för en grundlig
omdaning. Vi har givetvis anpassat sidan
till vår nya grafiska profil, men även lagt
stor vikt vid att göra den mer användarvänlig för våra
besökare när det
gäller struktur, språk,
navigering, säkerhet
och funktioner, förklarar Shecko.

– Det var också ett ypperligt tillfälle att
se över och uppdatera all information och
alla bilder.
Genom en så kallad Googleöversättning finns förenklad information att
inhämta på ett tiotal olika språk.
Lights-sidan är mer målgruppsanpassad
än tidigare och har fokus på evenemang,
program och nyheter. Under fliken ”Planera ditt besök” finns exempelvis rikligt med
information kring slingan, barnens lights,
guidade turer, Ljusexpressen, tillgänglighet, parkering samt mat och dryck med
mera. All information finns dessutom på
engelska. Sammantaget två helt nya
hemsidor för ökad tydlighet gentemot
alla kunder och besökare.
Välkommen att tycka till!

Kungligheter spred glans
och Alingsås Energi stod för ljuset

P

erfekt i tid för firandet av Alingsås
kommuns 400-årsdag, den 21 september stod Järtas Park färdig för
invigning. Först att beträda marken var
kronprinsessan Victoria och prins Daniel
när de var på besök i stan i samband med
jubileumsfirandet.

Mängder av besökare trängdes för att få
en glimt av kungligheterna när de tog del av
miniatyrstaden och det som kommit att bli

barnens park – en mycket uppskattad lekplats
mitt i centrala Alingsås.
Alingsås Energi har såsom en viktig aktör
varit med redan från det att de första planerna för att göra om parken drogs upp 2017.
– Vår uppgift har varit att svara för ljusdesignen och ljusinstallationen, berättar
ljusdesigner Margaretha Stenmark.
– Det handlar dels om den allmänna
och dels om den interiöra ljussättningen i

de små ”sekelskifteshusen”. Vi har valt att
hålla en tämligen dov ljusbild för att det ska
harmoniera med just den lite äldre stilen,
förklarar Margaretha.
Med facit i hand kan vi konstatera
att parken blivit ett mycket uppskattat
besöksmål för mängder av småknattar
som fått chansen att leka av sig i den
trivsamma trästaden.

SCHYSST ELHANDEL MED ALINGSÅS ENERGI
Schysst elhandel är en certifiering, framtagen av Energiföretagen Sverige med syftet att få
elkunderna att känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Under 2019 genomförde Alingsås
Energi denna certifiering som nummer 17 av landets ca 130 elhandelsbolag.

E

tt certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 17 kundlöften, gällande allt från rätt och
tydlig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att göra
det lättare för kunden att känna sig trygg i sitt val av elleverantör.
Vid framtagning av kriterierna har synpunkter bland annat hämtats in från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen och Oberoende
elhandlare. För certifieringen svarar DNV GL, som är ett oberoende certifieringsföretag.
Samma företag handhar även den löpande uppföljningen av certifieringen som ska ske på
årlig basis.
– Vi är givetvis väldigt stolta över att vi har fått vår certifiering. Den är en tydlig bekräftelse
på att vi är ett seriöst elhandelsbolag och att vi faktiskt jobbat enligt uppsatta kriterier redan
innan vi gick in i processen, säger Inga-Lena Ström Löfqvist.
– För vår del handlade det mest om att förfina dokument, avtal och mallar så att dessa
gick i linje med vad certifieringen krävde.
På Alingsås Energis hemsida kan du läsa mer om innebörden av Schysst elhandel.
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Ny teknik ger smarta
och effektiva lösningar
Nu är det på plats i Alingsås också – Internet of Things (IOT) – eller på svenska
Sakernas internet. Genom trådlös teknik kan det dagliga livet göras enklare och
därmed har den smarta staden gjort entré.

E

ller vad sägs om soptunnor som
talar om att de behöver tömmas,
växtlighet som förmedlar att de vill
ha vatten, livbojar som ”ropar på hjälp”, då
de inte längre är på plats, eller en badplats
som ger besked om vattentemperaturen.
Allting via ett nytt kommunikationsnät som
bygger på radiovågor med bra räckvidd och
täckning – något som är betydligt billigare
än att dra fiber till alla möjliga och omöjliga
ställen.
– Vi håller för tillfället på att sätta upp en
mottagare, en så kallad gateway, vilken sedan ska kunna möjliggöra trådlös kommuni-

kation med ett antal batteridrivna sensorer
som är utplacerade på strategiska ställen
runt om i staden. Från sensorerna skickas
sedan digital information via ett smalbandigt nät för vidare befordran i fibernätet
– vartefter åtgärder kan vidtas efter behov.
Snabbt, smart och effektivt, berättar Robert
Jansson, IT-ansvarig på Alingsås Energi.
Projektet i fråga, som ännu är i sin linda
inleddes under 2019, och utförs i samverkan
mellan Alingsås kommun, Alingsåshem och
Alingsås Energi. För Alingsås Energis del
handlar projektet om att svara för infrastrukturen, dvs skapa de rätta förutsätt-

ningarna och sedan tar olika operatörer
över tjänsterna. Robert Jansson ser stora
möjligheter för den nya tekniken, inte
minst inom fastighetsbranschen när det
gäller att mäta exempelvis värme-, el- och
vattenförbrukning, fukt med mera. Men
enligt Robert är det endast fantasin som
sätter gränserna för hur tekniken kan
komma att nyttjas i framtiden. Att tekniken och de åtgärder som kan vidtas
efter all informationsinhämtning, dessutom helt följer Alingsås Energis hållbarhetstänk gör ju inte saken sämre.
Välkomna till smarta Alingsås!

En världsunik
ljusinstallation

– EN GÅVA TILL STADEN
Alla är väl värda en present när man fyller år? Så tyckte
Alingsås Energi och förärade Alingsås kommun en permanent
ljusinstallation som förbättrar ljuskvalitén i centrala stan.

G

åvan överlämnades i samband med
Alingsås 400-årsjubileum. Detta
skedde en vecka innan öppnandet av 2019 års Lights in Alingsås, som i sin
tur firade 20 år. Vad kan bli mer perfekt?
Den permanenta jubileumsinstallationen sprider nu sitt ljus längs Lillån från
torget och bort mot bron och med Alingsås
Energis ”egna” träd i fonden. Projektet tog
form i samarbete med ljusdesignerna Kai
Piippo och Torbjörn Eliasson som båda var
initiativtagare till Lights in Alingsås då det
begav sig.
– Tanken är att installationen visuellt
skall hålla i många år och kunna förändras mer eller mindre, men även hålla i sitt
grundutförande, säger Torbjörn Eliasson.
Inspirationen har varit den valda platsen –
ett begränsat rum utan störande ljus från
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fastigheter, skyltfönster eller bländande
gatubelysning.
– Det är en magisk plats mitt i staden som
ingen tänker på vid mörker. Men vi har ju
upplevt platsen visuellt samt lyssnat på det
porlande vattnet och lövens sus i träden.
Detta naturliga lugn har vi försökt fånga. Vi
hoppas att människor stannar upp, slappnar
av en stund och reflekterar. Vi ville gömma
all teknik – därav spegelsidan på stolparna –
de skall helt enkelt försvinna visuellt.
Stolparna ifråga har dessutom konstru-

erats för att möjliggöra en experimentell
plats med olika ljussättning vid olika tider.
Längs hela stråket hänger det också vajrar
över ån, där det är tänkt att olika installationer kan byggas. Under årets upplaga
stod ett antal förskolor för en tillfällig och
mycket uppskattad, installation i form av

Torbjörn Eliasson och Kai Piippo.
vattendunkar utformade som lyktor på
temat Be The Light.
– Ljusinstallationen är ett led i Alingsås
Energis arbete för att skapa fler fasta
ljussättningar som förbättrar ljuskvalitén
i Alingsås, förklarar Alingsås Energis VD
Jan Olofzon.
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FAKTA LIGHTS IN ALINGSÅS 2019
• Strax över 70 000 besökare under evenemangets fem veckor.
• Sju installationer.

• Tio designers från sju länder – Sverige, Finland, Danmark, Australien, Indien,
Förenade Arabemiraten och Skottland.

• 45 studenter från 23 länder – alltifrån Sverige till Brasilien, Mexico, Spanien,
Tunisien och Thailand.

• 25 studenter från Alströmergymnasiets El- och Energiprogram, åk 3 + 2, samt lärare
• En sound manager samt ett stort team av montörer, controllers, projektledare,
koordinatorer, fotografer m.fl.

Succé för 20-årsupplagan
av Lights in Alingsås
”Fantastiskt! Bättre än vi hade vågat hoppas på. Otroligt positiv feedback. Ett ökat
besöksantal. En perfekt slinga i vackra Nolhaga park. Ett tema som låg helt rätt i tiden”.
Det finns ingen hejd på superlativen efter 2019 års upplaga av Lights in Alingsås.

S

ummeringen kommer från hjärntrusten
bakom arrangemanget – Margaretha
Stenmark, Camilla Boström och Maria
Björsson, alla på Alingsås Energi.
Dock vill man på intet sätt ta åt sig äran för
succén, då det var många duktiga människor
som alla bidrog med sina kompetenser för att
få till stånd ett lyckat arrangemang.
– Allting bygger egentligen på den inledande workshopen som är ”hjärtat” av Lights in
Alingsås. Under en intensiv vecka byggs alla
installationer av studenter, designers, montörer och övriga medarbetare från världens
alla hörn – totalt pratar vi om ett hundratal
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personer från 27 länder, berättar Margaretha
Stenmark.
Som grund för framgången fanns förstås
ett tema som låg helt rätt i tiden – Be The
Light, och att just Nolhaga park med sin skönhet lyfte slingan en dimension. Lägg därtill
sju genomtänkta installationer som alla
kombinerade ljus och ljud på ett perfekt sätt.
Som extra krydda fanns även Barnens Lights
med och den fasta jubileumsinstallationen
längs med Lillån.
– Det är också kul att så många andra
aktörer hakar på och gör oktober till en
extraordinär månad i höstmörkret. Tänker

då på exempelvis Running Lights, Light Night
Shopping, Kulturnatta och alla caféer och
restauranger som har kvällsöppet, säger
Camilla Boström.
– Vi vill givetvis också rikta ett stort tack
till Estetprogrammet, alla förskolor, elever och
lärare på Alströmerskolan, samarbetspartner,
sponsorer med flera för fantastiska insatser,
avslutar Maria Björsson.
Under våren 2020 kommer en jubileumsbok att ges ut, där man kan titta tillbaka och
minnas alla upplagor av Lights In Alingsås
sedan starten 2000 – håll ögonen öppna!
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Tjugo ljusår från Alingsås – en resa genom 20 år av internationell
ljusdesign. Här visas ett axplock av alla vackra ljusinstallationer
genom åren.

2007. Trädet, Mjörn.

2014. Klämma.

2018. Stadskyrkogården.

2002. Fattighusbron.

2015. Under E20.
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2013. Östlyckan.

2002. Sjökanten.

2014. Nolhaga Slott.
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Styrelseledamöter och ersättare

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

för Alingsås Energi AB och Alingsås Energi Nät AB

för Alingsås Energi Nät AB
Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB,
Thomas Pettersson, ordf.

Billy Westerholm, vice ordf.

Jesper Lindahl

Bengt Sernestrand

Per-Gunnar Bernhult

Ali Said

Björn Albinsson

Eva-Lotta Pamp

Roger Andersson

Bertil Jonsson

Anne-Marlene Hjortskog

556402-5905, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01– 2019-12-31.

Bengt Eliasson

Information om verksamheten

Fredrik Bergman

Stefan Båge, SEKO

Fredrik Wizemann, SACO

Anders Rolandsson, SEKO

Margaretha Stenmark, Vision

Ej med på bild: Mikaela Johansson, ersättare

Ledningsgrupp
Stefan Börjesjö, Birgitta Näslund, Jan Olofzon,
Ulf Martinsson, Inga-Lena Ström Löfqvist och
Michael Ingeldi.

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

Kommunala ändamålet

Ägaren har i bolagsordning och ägardirektiv
förklarat att koncernen Alingsås Energi har
som huvuduppgift att driva och utveckla
infrastruktur för elnät, fjärrvärme och elektronisk kommunikation samt bedriva elhandel och elproduktion. Koncernen ska kunna
sälja närliggande produkter och tjänster,
erbjuda kunderna en helhetslösning inom
bolagets olika verksamhetsområden samt
verka för en god energihushållning hos hushåll och bolag.
Verksamheten skall bedrivas efter affärsmässiga principer i ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. Bolagen ska ta en aktiv del i och
bidra till att skapa förutsättningar för
utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå
kommunens vision.
Styrelsernas och verkställande direktörens uppfattning är att koncernen uppfyller
ändamålet.
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Års- och koncernredovisningen är skriven
i tkr om inte annat anges.

Ägarförhållanden

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

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

När året 2019 är slut kan vi sammanfatta att
vädret i Alingsås har varit 10 % varmare än
normalt och 3 % varmare än föregående år.
Detta påverkar våra leveranser så att de är
lägre än budgeterat. Det ekonomiska resultatet är dessbättre högre än planerat, till
största delen är det högre energipriser och
lägre produktionskostnader än budgeterat
på fjärrvärme, men även fiber visar ett bättre resultat än planerat. Lägre avskrivningar
och lägre finansiella kostnader bidrar också
till resultatet.
Tillväxt med nya kunder har skett i alla
våra nät. Utbyggnaden av fibernätet har
avklingat något mot föregående år, dock går
det fortsatt i hög fart. Planering och förberedelser för utbyggnad på landsbygden fortgår där byggnation har påbörjats i Rödene.
I dotterbolaget är elhandeln under press

på grund av konkurrens och sämre marginaler. Vi har också något högre omkostnader
på grund av omställning internt med bland
annat utbildning av personal. Trots låga vattennivåer under stora delar av året visar
vattenkraften ett bättre resultat än planerat, tack vare högre elpriser och senarelagda
investeringar.
Jubileumsinstallationen med ljus utmed
Lillån invigdes den 20 september. Å-rummet
mellan Stora Torget och Västra Ringgatan har
fått nya specialdesignade stolpar med spotlights som belyser gång- och vägbana samt
träden. Ljusdesignen är gjord av Torbjörn
Eliasson, White och Kai Piippo, ÅF Lighting,
båda var med som initiativtagare när Lights
in Alingsås startade. Installationen var en
gåva från Alingsås Energi till staden på
400-årsdagen den 21 september. 20-årsjubileet av Lights in Alingsås blev en framgång. Årets slinga med temat ”Be the Light”
hade drygt 70 000 besökare och eventet fick
mycket positiv feedback.
Vi har särskilt arbetat med olika säkerhetsfrågor under året. Elnätet är klassat och
anmält som samhällsviktig tjänst och därmed gäller krav under NIS-direktivet. Vi har
installerat ny fjärrkontroll och säkerhetsutrustning samt startat utbyte till säkrare
kabelskåp för elnätet. Projekteringsavtal har
skrivits med Vattenfall om en ny elinmatning till Alingsås. I fjärrvärmenätet har vi
ökat driftsäkerheten genom nya ledningar
under E20 mot Kristineholm och nytt styrsystem är installerat på värmeverket. Den
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nya pannan som färdigställdes under 2018
har medfört större bränsleflexibilitet och
mindre slitage på alla pannor. Ny datahall
är under uppförande, vilket ökar driftsäkerheten för såväl internt IT som fibernätet.
Utredning gällande NIS-direktivet har även
skett för fibernätet, detta faller dock utanför regelverket. Utredningen var i sig till stor
nytta för olika säkerhetsåtgärder. För vattenkraften har det arbetats särskilt med dammsäkerhetsfrågor.
Verksamheten har satsat på ökad marknadskommunikation med sociala medier,
nya hemsidor för Alingsås Energi och Lights
in Alingsås, certifiering enligt ”Schysst elhandel”, mer aktiv kundbearbetning och
många kundevent. Lights in Alingsås erbjuder en mycket god arena för bolagets marknadsföring.
Under året har vi erbjudit och installerat solceller hos kunder och tagit fram en
handlingsplan för installation av allmänna
laddstolpar för elfordon i Alingsås.
I november meddelade Jan Olofzon att
han har för avsikt att efter 15 år lämna sitt
uppdrag sommaren 2020.

Uppfyllande av ägardirektiv

Enligt ägardirektiven skall verksamheten
sätta kunden i fokus genom en hög servicenivå, hög leveranssäkerhet och skäliga priser. Bolagen skall tillsammans med kunder
och kommunkoncernen i övrigt utveckla
helhetslösningar som bidrar till kundernas
och ortens utveckling. Alingsås Energi skall
vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och
ekonomi i verksamheten. Alingsås Energi
ska också verka för en fortsatt utbyggnad av
laddinfrastruktur i kommunen.
För att mäta servicenivå mot kund genomförs kundundersökningar fyra gånger om
året och detta sammanställs i Nöjd-kundindex (NKI). NKI-resultaten jämförs med liknande företag och med Sverigemedel för
energiföretag totalt. NKI ligger på 84% (86 %)
jämfört med Sverigemedel för energiföretag på 69 % (76 %). Jämfört med liknande
företag har Alingsås Energi under lång tid
legat bland de bästa.
Leveranskvaliteten i Alingsås Energis
elnät är god och medelavbrottstiden per
kund var cirka 39 minuter (61 minuter)
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under 2019. Avbrotten under året berodde
på störningar till följd av åska samt kabelfel
i eget högspänningsnät. Fjärrvärme har inte
haft några avbrott hos kund som orsakats
av produktions- eller distributionssystemet.
Under 2019 har all el som Alingsås Energi
levererat haft ursprungsgarantier från förnyelsebar produktion med sol-, vind- eller
vattenkraft. Fjärrvärmeproduktionen har till
100 % (100 %) använt förnyelsebara bränslen.
Utsläppen av koldioxid per såld kWh fjärrvärme har varit 0,03 g/kWh (0,11 g/kWh), att
jämföra med det kalla året 2010 då värdet
uppgick till 55,8.
För att mäta arbetsmiljö och trivsel på
arbetsplatsen genomförs årligen en medarbetarenkät och resultatet sammanställs
i Nöjd-medarbetar-index (NMI). NMI mäts
som andel positiva svar i medarbetarenkäten, vilket i årets mätning var 75 % (82 %).
En viktig anledning till minskningen mot
föregående år är att Alingsås Energi sedan
ett par år genomgår en generationsväxling
samt att konkurrensen från närliggande
branschföretag är stor.
Under året har ägardirektivet utökats
med att Alingsås Energi ska bygga ut infrastrukturen av laddstolpar. En handlingsplan
för utbyggnad av laddinfrastrukturen har
tagits fram och under perioden 2020-2022
planeras en utbyggnad av totalt 24 publika
laddplatser.
Det ekonomiska resultatet för 2019 översteg plan. Koncernen genererar en avkastning på totalt kapital med 4,3 % (5,8 %), årets
målsättning var 4 %. Soliditeten för koncernen
uppgick vid periodens slut till 47,5 % (46,3 %).
Ägarens krav för koncernen på helår ligger
på 40 %.
Med ovanstående rapporterar bolaget
uppfyllandet av ägardirektivens målsättningar om skäliga priser och hög leveranskvalitet samt en helhetssyn på kvalitet,
arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten.

Prioriterade mål och åtaganden

Enligt Alingsås kommuns styrmodell tar
kommunfullmäktige fram prioriterade mål
där verksamheterna skall göra åtaganden
som bidrar till uppfyllandet av målen.
Syftet är att Alingsås Energi skall bidra till
att uppfylla kommunens vision. Alingsås

Energi har identifierat hållbar utveckling
och infrastruktur som främsta områden
där verksamheten kan bidra till samhällets
utveckling.
Under hållbar utveckling har bolaget
tre delmål; att leda den energieffektiva
omställningen, att bidra till utvecklingen av
fossilfria transporter samt att utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet, energieffektivitet och Alingsås som ljusstad.
Energiomställningen fortsätter i hög
fart och andelen solceller i vårt område
ökar. Främst är det privatkunder och fastighetsägare som väljer att sätta upp mindre
anläggningar på sina hustak, s.k. mikroproducenter. Ett färdigt koncept för att erbjuda
kunder installation av solceller har tagits
fram och under våren installerades de första anläggningarna hos privatkunder. Vid
utgången av år 2019 fanns 110 (69) solcellsanläggningar inom vårt elnät. Vi har en
egen solcellsanläggning som är belägen på
en transformatorstation vid Bultgatan, och
produktionen används för ersättning av
elnätets normala energiförluster.
Vid utgången av år 2019 fanns fyra publika laddstolpar och under året har Alingsås
Energi fått nya ägardirektiv gällande satsningen på laddstolpar. En handlingsplan
för utbyggnation av laddinfrastruktur i
Alingsås kommun för perioden 2020-2022
har tagits fram. Under perioden planeras en
utbyggnad av totalt 24 publika laddplatser
(12 laddstolpar).
Utöver ljusutvecklingen som beskrivs
ovan har elförbrukningen per belysningspunkt effektiviserats med knappt 6 %.
Genom utveckling av infrastrukturen för
energi, ljus och datakommunikation bidrar
verksamheten kraftfullt till kommunfullmäktiges prioriterade mål, bland annat till
social trygghet genom hög leveranskvalitet
och ekonomiskt genom konkurrenskraftiga
priser.

Omvärld och
framtida utveckling

Teknikutveckling, klimatförändringar och
stora politiska förändringar är det som
Alingsås Energi identifierar som största
påverkansfaktorer från omvärlden, och verksamheten behöver därför fokusera utvecklingen på digitalisering, säkerhet, miljö och

klimat. Mot denna bakgrund har styrel-

sen antagit visionen; ”2030 har vi tillsammans skapat ett tryggt, smart och hållbart
Alingsås”.
Bolagets ekonomi är stark och fortsätter att

vara så, men marginalerna förväntas minska
bland annat på grund av avtagande expansion på fibernätet, beslut om sänkt avkastningsränta i elnätregleringen och omställning till nya affärer med högre konkurrens

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

Flerårsöversikt*
KONCERN
Nettoomsättning

2019

2018

2017

2016

2015

252 477

247 975

234 793

234 555

219 237

Rörelseresultat

35 863

45 518

55 479

46 723

39 740

Resultat efter finansiella poster

33 533

43 143

52 050

42 567

34 792

Balansomslutning

835 760

800 138

755 802

636 868

575 675

Eget kapital

396 798

370 360

336 760

298 012

273 707

Kassaflöde från den löpande verksamheten

100 475

70 617

138 273

43 642

84 607

Soliditet, %

47,5

46,3

44,6

46,8

47,5

Vinstmarginal, %

14,3

18,6

23,8

20,1

18,3

Avkastning på eget kapital, %

8,5

11,6

15,5

14,3

12,7

Avkastning på totalt kapital, %

4,3

5,8

7,4

7,4

7,0

Antal anställda, st

62

64

60

57

54

		
MODERFÖRETAG

				
2019

2018

2017

2016

2015

198 073

190 419

184 548

181 215

169 730

Rörelseresultat

34 543

39 950

49 167

46 502

38 526

Resultat efter finansiella poster

32 214

37 396

45 808

42 246

33 437

800 972

785 295

758 772

608 056

557 132

Eget kapital

60 736

61 454

62 081

52 193

52 602

Kassaflöde från den löpande verksamheten

79 769

Nettoomsättning exkl. punktskatter

Balansomslutning

78 478

84 975

109 607

40 795

Soliditet, %

47,1

44,7

41,7

46,3

46,1

Vinstmarginal, %

17,6

21,2

26,9

25,8

22,8

Avkastning på eget kapital, %

8,5

10,6

14,5

15,0

13,0

Avkastning på totalt kapital, %

4,4

5,2

6,5

7,7

7,0

62

63

59

56

52

Antal anställda, st

*) Jämförelseåret 2018 är förändrat med annan skattesats, 20,6% i nyckeltalen Soliditet och Avkastning på eget kapital.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen var 61
personer (59). Av totala antalet medarbetare var 40 män (40) och 21 kvinnor (19). Vid
årets slut var antalet anställda 62 personer.
Slumpvisa drog- och alkoholtester har,
liksom föregående år, utförts inom kon-

cernen. Friskvårdsarbetet har fortsatt med
möjlighet till en friskvårdstimme per vecka
samt ett friskvårdsbidrag om maximalt
2 500 kronor per år. Personalen har under
2019 getts möjligheten att vara anslutna
till en sjukvårdsförsäkring.

Miljö

Inom koncernen finns 2 tillståndspliktiga
och 3 anmälningspliktiga verksamheter
enligt miljöbalken. Sävelund och Gjutaren
är tillståndspliktiga medan Noltorp, Hemsjö
och vår avfallshantering är anmälningsplik-
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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 värmeproduktionen förbränner biobränsle och olja,
vilket medför utsläpp i framför allt luften.
Huvudsakliga fasta restprodukter ur processen är aska från biobränslen som återförs
till skogen.
Alingsås Energi har sedan 2015 certifierat sitt miljöarbete mot ISO 14001.
Arbetsmiljöarbetet är sedan 2009 certifierat
mot AFS 2001:1. Bolaget arbetar aktivt med
miljö- och arbetsmiljöledning med stöd av
dessa system.

Finansiell riskstyrning
och osäkerhetsfaktorer

Styrelserna antar skriftliga policys för specifika områden såsom elprisrisk, valutarisk
och kreditrisk.
Fr o m den 20 december 2017 övertogs
långfristiga lån av Alingsås kommun, då
en gemensam finanshantering i kommunen bildades, en internbank. Prognosantaganden i de affärsmässiga åtagandena görs av bolaget men osäkerhetsfaktorn
i räntebedömningen framåt hanteras av
Alingsås kommun.
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker:
marknadsrisk (elprisrisk, valutarisk, och
ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk.
Elhandelsbolagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten
på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på företagets finansiella
resultat. Riskhanteringen sköts av ekonomiavdelningen i nära samarbete med affärsområdet Elhandel enligt policies som fastställts av styrelsen.

Marknadsrisker
ELPRISRISK

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

Likviditetsrisk

RÄNTERISK AVSEENDE KASSAFLÖDEN

Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel (kr):

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. De av kommunfullmäktige
antagna Finansriktlinjerna för Alingsås
kommunkoncern gäller fr o m 21 december
2017 för Alingsås Energi i tillämpliga delar.
Kommunens upplåningsportfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på
2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5
och 4 år. Dock får det vara maximalt 50%
räntebindningsförfall inom 12 månader.
Kapitalbindningens målsättning är 2,5 år i
genomsnitt, med ett tillåtet intervall mellan
1,5 – 4 år. Utfallet för 2019 blev 2,7 år för räntebindningen och 2,7 år för kapitalbindningen, vilket visar att målsättningen är uppfylld. Av internbankens portfölj har 14 % ett
kapital- och ränteförfall inom 12 månader.
VALUTARISK

Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras för att säkerställa att det finns tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i
den löpande verksamheten. På balansdagen
hade Alingsås Energikoncernen en checkräkningskredit uppgående till 365 mkr varav
287 mkr var utnyttjat.

Förslag till resultatdisposition

Balanserad vinst
Aktieägartillskott
Årets resultat
Summa

10 086 975
10 000 000
-717 842
19 369 133

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
Summa
19 369 133
Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes
acceptabel nivå.
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning
BELOPP I TKR

NOT

KONCERN
2019

KONCERN
2018

MODERFÖRETAG
2019

MODERFÖRETAG
2018

3

252 477

247 975

198 073

190 419

Anslutnings- och servisavgifter

8 034

11 060

8 033

11 060

Aktiverat arbete för egen räkning

7 463

7 312

7 463

7 312

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

3 934

10 774

3 903

5 715

271 908

277 121

217 472

214 507

-95 763

-97 135

-45 956

-43 979

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader
Anläggningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-11 086

-10 010

-10 117

-9 842

4, 5

-29 922

-29 500

-28 598

-27 627

6

-50 442

-48 061

-50 214

-47 220

-48 493

-44 840

-47 706

-43 832

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-339

-2 056

-339

-2 056

-236 045

-231 603

-182 929

-174 556

35 863

45 518

34 543

39 950

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

325

679

325

499

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-2 655

-3 053

-2 654

-3 053

-2 330

-2 374

-2 329

-2 554

33 533

43 143

32 214

37 396

–

-6 600

-32 907

-38 074

33 533

36 543

-693

-678

-7 096

-2 944

-25

51

26 438

33 599

-718

-627

Resultat efter finansiella poster

Den finansiella elmarknaden i Norden prissätter el i euro. Den valutarisk som uppkommer vid användandet av finansiella terminer har säkrats genom att i första hand
handla i svenskt prisområde (i SEK).

Bokslutsdispositioner

Kreditrisk

ÅRETS RESULTAT

9

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

10

Kreditrisk uppstår genom likvida medel,
derivatinstrument och tillgodohavanden
hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive
utestående fordringar och avtalade transaktioner. Alingsås Energi följer upp och analyserar kreditrisken för varje ny företagskund innan standardvillkor för betalning
och leverans erbjuds.

23

AENAB 2 0 1 9

AENAB 2 0 1 9

Org nr: 556402-5905

Org nr: 556402-5905

Balansräkning – tillgångar

Balansräkning – eget kapital och skulder

BELOPP I TKR

NOT

KONCERN
2019-12-31

BELOPP I TKR

KONCERN
2018-12-31

MODERFÖRETAG
2019-12-31

MODERFÖRETAG
2018-12-31

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BUNDET EGET KAPITAL

Byggnader och mark

11

92 052

90 946

64 638

63 180

Aktiekapital

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

608 141

555 642

597 273

544 339

Reservfond

Inventarier, verktyg och installationer

13

7 973

9 676

7 973

9 676

Pågående nyanläggningar

14

53 509

64 376

53 509

64 376

FRITT EGET KAPITAL

761 674

720 640

723 393

681 571

Balanserat resultat

NOT

KONCERN
2019-12-31

KONCERN
2018-12-31

MODERFÖRETAG
2019-12-31

MODERFÖRETAG
2018-12-31

20

38 000

38 000

38 000

38 000

3 367

3 367

41 367

41 367

20 087

20 714

Årets resultat

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag

15

Fordringar hos koncernföretag

16

–

18 740

18 740

–

–

32 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

17

158

158

158

158

Uppskjuten skattefordran

18

652

543

–

–

810

701

18 898

50 898

762 485

721 341

742 291

732 469

Summa anläggningstillgångar

Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl. årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Obeskattade reserver

Omsättningstillgångar
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Utsläppsrätter

2 276

328

2 276

328

Elcertifikat

3 163

2 537

–

–

5 439

2 865

2 276

328

9 480

7 989

9 480

7 989

118

–

–

–

9 598

7 989

9 480

7 989

13 367

13 367

345 431

318 993

396 798

370 360

396 798

370 360

21

-718

-627

19 369

20 087

60 736

61 454

398 707

364 848

469

504

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

469
22

504

83 442

76 263

–

–

83 911

76 766

469

504

VARULAGER MM

Råvaror och förnödenheter
Pågående arbete för annans räkning

Kundfordringar

17 837

25 827

11 337

11 988

Fordringar hos kommunala bolag

4 697

9 095

4 680

8 754

1 911

1 616

850

1 062

Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

24

Checkräkningskredit

23

Leverantörsskulder
Skulder till Alingsås kommun

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga skulder

19

8 513

5 538

11 018

5 100

25 280

25 863

19 041

17 602

58 238

67 940

46 926

44 506

–

2

–

2

73 275

78 796

58 681

52 826

835 760

800 138

800 972

785 295

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24

–

–

–

–

21 549

17 748

14 968

17 484

287 867

295 612

289 467

314 057

25 573

19 410

26 021

19 126

20 062

20 241

10 605

7 822

355 052

353 012

341 061

358 489

835 760

800 138

800 972

785 295
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Förändring av eget kapital

Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR

BELOPP I TKR

NOT

KONCERN
2019

KONCERN
2018

MODERFÖRETAG
2019

MODERFÖRETAG
2018

35 863

45 518

34 543

39 950

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

48 493
25

44 840

47 706

43 832

-1 467

-4 009

-1 467

884

82 890

86 349

80 782

84 666

Koncern
Ingående balans 2019-01-01

679

325

499

-2 655

-3 053

-2 655

-3 053

-320

850

187

120

80 240

84 825

78 640

82 232

AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT
TILLSKJUTET KAPITAL

ANNAT EGET KAPITAL
INKL. ÅRETS RESULTAT

38 000

13 367

318 993
26 438

26 438

38 000

13 367

345 430

396 797

AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

38 000

3 367

20 087
-718

-718

38 000

3 367

19 369

60 736

Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

Moderföretag

325

HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

Ingående balans 2019-01-01

FRITT EGET KAPITAL

Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

SUMMA

370 360

TOTALT EGET KAPITAL

61 454

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

-2 235

-553

-1 491

1 254

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar

9 996

-20 645

-8 541

-1 315

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

12 475

6 990

9 870

2 804

100 475

70 617

78 478

84 975

–

–

32 000

28 000

-90 091
48

-92 489
28 019

-90 091
48

-92 488
19

-90 043

-64 470

-58 043

-64 469

–

–

6 860

1 749

–

-6 600

–

-6 600

Förändring av checkräkningskredit

-10 434

450

-27 297

-15 658

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-10 434

-6 150

-20 437

-20 509

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

Årets kassaflöde

-2

-3

-2

-3

Likvida medel vid årets början

2

5

2

5

Likvida medel vid årets slut

0

2

0

2

Koncernen nyttjar checkräkningskredit på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till -286 945 tkr (-297 378). 		
Moderbolaget nyttjar checkräkningskredit på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till -288 431 tkr (-315 729).		
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BELOPP I TKR OM INTE ANNAT ANGES

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Investeringsverksamheten
Lämnade lån/amortering av lån

Noter

Utöver vad som framgår av bokslutsdispositioner och obeskattade
reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tilläm-

Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts
vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.

pade redovisnings- och värderingsprinciper med dem som beskrivs
och tillämpas av moderföretaget om inte annat anges specifikt nedan.
Dotterföretaget inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten.
Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för
att säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernredovisning

TRANSAKTIONER SOM ELIMINERAS VID KONSOLIDERING

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning, i vilken Alingsås Energi Nät AB ingår, är AB Alingsås Rådhus (org.
nr. 556656-2244) med säte i Alingsås. Ägare för AB Alingsås Rådhus är
Alingsås kommun (org.nr. 212000-1553) med säte i Alingsås.
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföretaget
fram till och med 31 december 2019.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden, innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion,
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och
övertar dess skulder.
I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositio-

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

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och
förluster, som uppkommit genom transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Resultaträkning

INTÄKTSREDOVISNING

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten. Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens
intäkter.
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.
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Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el,
värme eller bredband, intäktsredovisas i den omfattning som avgiften
inte är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är
kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten över den tid som
avtalats med kunden.

belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida ersättningar
till anställda redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.
Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den relevanta
tjänsten utförs.

NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

UTSLÄPPSRÄTTER

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl
som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

ANSLUTNINGSAVGIFTER

Enligt gällande regelverk tas utsläppsrätter upp i koncernen och i
moderföretaget. Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att
tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten. Anskaffningsvärdet på den tilldelade utsläppsrättigheten ska vara verkligt värde vid tidpunkten för tilldelning vilket
motsvaras av den spotkurs som gäller vid tilldelningstillfället.
Värdering enligt lägsta värdets princip utförs på balansdagen. För
den del som avser att täcka den egna skulden kan nettoförsäljningsvärdet antas vara samma som anskaffningsvärdet.
För utsläppsrätter som innehas i syfte att säljas och som inte sålts
på termin anses spotkursen vara nettoförsäljningsvärdet.
RÄNTEINTÄKTER

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

Leasing

Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och
fördelarna som är förknippade med ägande i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal.
Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående.
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal som operationella
leasingavtal. I koncernen finns inga väsentliga finansiella leasingavtal,
varför alla leasingavtal även i koncernen redovisas som operationella
leasingavtal.

Ersättningar till anställda
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semesterlöner,
bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12
månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande.
AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

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

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner (Gamla PA-KFS).
Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad anställning. Eftersom koncernen inte har några förpliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller ytterligare
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En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är
förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten
eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra
frivillig avgång. Avsättning görs för den del av uppsägningslönen som
den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter

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

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen
beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde.
Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför
inte av. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark
Byggnader
Byggnadsinventarier
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Eldistributionsanläggningar
Fjärrvärmeanläggningar
Fjärrvärmeverk
Fibernätsanläggningar
Belysningsanläggningar
Vindkraftsanläggningar
Externa mätare
Inventarier, verktyg och installationer
Maskiner och inventarier
Datorer
Fordon

ÅR

12-60
5-15
5-20
10-30
20-25
15-20
5-25
15-30
15
10
5-10
3
5-15

Nedskrivningar

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

Koncernbidrag

Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Balansräkning

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla koncernen
och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella
anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade av- och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på 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 konsulttjänster.
Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för
förvärv av anläggningstillgångar.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången
kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i
tillgångens redovisade värde. Om inte, kostnadsförs utgifter under det
räkenskapsår som de uppkommer.
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

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 nedskrivning som kostnadsförs.

FINANSIELLA INSTRUMENT

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

Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta, d v s med avdrag för osäkra fordringar.
Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde,
dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat med den effektivränta
som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.
Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer,
optioner och swappar) för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och ränterisker.
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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

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

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet.
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset
i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader
för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in,
först-ut-metoden (FIFU).
INKOMSTSKATTER

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuella
skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som
gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
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Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras
skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar
i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i
resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som
redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida
skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för
att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.

Org nr: 556402-5905

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga.
Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan
för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte
framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma
att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna
av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

NOT 4 OPERATIONELL LEASING

Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 369 tkr (487),
varav i moderföretaget 369 tkr (487).				
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Summa

2019

258
372
–
629

SKULDER

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat) och utsläpp (utsläppsrätter). Här tas även hänsyn till
avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering
av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som en övrig kortfristig skuld.

Övrigt

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Som eventualförpliktelser redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir.
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
LIKVIDA MEDEL

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

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen
avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar.
Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande
enheter fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller
verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis
avkastningskrav. .
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar 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 nu gällande förslag till ändrade
skattesatser de närmast påföljande åren samt att nu gällande
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Elförsäljning
Elnät
Fjärrvärme
Fibernät
Vindkraft
Tjänster
Nettoomsättning

62 062
68 038
93 198
15 920
22
13 237
252 477

65 256
66 182
89 418
14 195
24
12 901
247 975

MODERFÖRETAG

–
68 038
93 198
15 920
22
20 895
198 073

250
508
–
758

2018

2018

–
66 182
89 418
14 195
24
20 601
190 419

Medelantalet anställda
2019

23
23

25
25

575

162

460

2018

KONCERN

2018

47
47

KONCERN

MODERFÖRETAG

2019

2018

Kvinnor
21
19
21
Män
40
40
40
Totalt
61
59
61
				
Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

MODERFÖRETAG

2019

19
39
58

MODERFÖRETAG

2019

2018

2019

2018

1
6
7

2
6
8

1
6
7

2
5
7

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor
2
Män
4
Totalt
6

2
5
7

2
4
6

2
4
6

Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERN

MODERFÖRETAG

2019

2018

2019

2018

–

–

260

420

194

480

–

–

130

104

–

5

1

95

65

73

Summa
325
679
			

325

499

Ränteintäkter från
koncernföretag
Ränteintäkter från
Alingsås kommun
Ränteintäkter från
övriga företag
Övriga finansiella intäkter

NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER			

Löner och ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar
Styrelse och
verkställande direktör
1 590
2019

2018

NOT 6 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

2018

258
372
–
629

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

2019

2019

KONCERN

Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget
45
Summa
45
		
Tot. ersättn. till revisorer
269

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER

KONCERN

250
508
–
758

MODERFÖRETAG

2019

KPMG AB (EY Sweden AB)					
Revisionsuppdraget
125
151
94
106
Biträde till
lekmannarevisorerna
90
96
45
48
Andra uppdrag
9
280
–
280
Summa
224
527
139
434

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden.

2018

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om
effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera
förpliktelsen.

KONCERN

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

KONCERN

KONCERN

MODERFÖRETAG

2018

2019

2018

1 630

1 533

1 434

Övriga anställda

30 987

29 712

30 777

29 023

Summa löner och
andra ersättningar

32 578

31 342

32 310

30 456

Sociala kostnader
Pensionskostnader
3 290
3 132
3 340
Varav för styrelse och VD
858
836
858
Övriga sociala kostnader 10 237
10 506
10 161
Summa sociala kostnader 13 527
13 637
13 500
				

3 200
836
10 230
13 430

MODERFÖRETAG

2019

2018

2019

2018

-17

-17

Räntekostnader
till övriga företag
Räntekostnader
till Alingsås kommun

-17

-17

-2 637

-3 036

-2 637

-3 036

Summa

-2 655

-3 053

-2 655

-3 053

NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER
KONCERN

Överavskrivningar
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Summa

2019

2018

MODERFÖRETAG

2019

2018

–
–
–

–
–
-6 600

-33 858
951
–

-38 333
6 860
-6 600

-0

-6 600

-32 907

-38 074
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AENAB 2 0 1 9

AENAB 2 0 1 9

Org nr: 556402-5905

Org nr: 556402-5905

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 12 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR			

2019

Aktuell skatt

KONCERN

MODERFÖRETAG

2018

2019

2018

–

-25

–

-25

Förändring av uppskj. skatt
avseende temp. skillnader

109

51

–

51

Förändring av uppskj. skatt
avseende obeskatt. reserver

-7 179

-2 995

–

–

-7 096

-2 944

-25

51

Summa
Genomsnittlig effektiv
skattesats

21,2%

8,1%

-3,6%

7,5%

Redovisat resultat före skatt 33 533
		
Skatt enl. gällande
skattesats (21,4%)
-7 176

36 543

-693

-678

-8 040

148

149

Skatteeffekt av uppkommet
underskottsavdrag

Ingående ack.
anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/
utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Ingående ack.
avskrivningar
Försäljningar/
utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ack.
avskrivningar

2019

KONCERN

2019

2018

973 148

879 311

961 300

862 370

-863

-13 472

-863

-8 379

39 110

44 191

39 110

50 820

68 199

50 820

68 199

1 067 296

973 148

1 055 448

961 300

-416 506

-384 383

-415 961

-384 225

574

-42 224

6 679

-38 802

MODERFÖRETAG

574

-41 788

6 548

-38 284

ANDEL %

KAPITAL (RÖSTER)

-149

-176

-148

-174

Skatteeffekt av ej
skattepliktiga intäkter

-1 000

-1 000

-1 000

–

–

–

Utgående ack.
nedskrivningar

-1 000

0

Utlåning

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-135

-399

–

–

Redovisat värde

608 140

555 642

597 273

544 339

Utgående ack.
anskaffningsvärden

Justering av skatt avseende
temporära skillnader
Förändring av uppskj. skattefordran avseende elcertifikat
Förändring av uppskj. skatteskuld avseende utsläppsrätter
Förändring av uppskjuten skatt
avseende obeskattade reserver

109

382

–

–

–

51

–

51

280

5 181

–

–

Korrigering från föreg. år

-25

–

-25

–

Redovisad skattekostnad

-7 096

-2 944

-25

51

Bolagsskatten sänks till 20,6 % år 2021, vilket påverkar beräkningen av
den uppskjutna skatten för räkenskapsåret 2019.
NOT 11 BYGGNADER OCH MARK				

Ingående ack.
anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack.
anskaffningsvärden
Ingående ack.
avskrivningar

Försäljningar/
utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack.
avskrivningar
Redovisat värde
Taxeringsvärde, byggnader
Taxeringsvärde, mark
32

2019

KONCERN

MODERFÖRETAG

2018

2019

2018

134 322

90 238

87 755

3 561

2 759

3 561

2 758

-63
919

-18 639
–

118 442

122 859

118 442

-63
919
94 655

-275

90 238

-27 496

-24 567

-27 058 -24 400

13

407

13

188

-3 324

-3 337

-2 972

-2 846

-30 807
92 051

-27 496
90 946

42 517
7 648

50 827
5 212

-30 017 -27 058
64 638 63 180
22 613
7 648

23 946
5 212

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående ack.
anskaffningsvärden
Inköp

Försäljningar
/utrangeringar

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Ingående ack.
avskrivningar

Försäljningar/
utrangeringar

Årets avskrivningar
Utgående ack.
avskrivningar

Redovisat värde

2019

KONCERN

30 411

1 244

MODERFÖRETAG

2018

2019

2018

31 871

30 411

31 871

2 981

1 244

2 981

-1 315

-4 441

-1 315

-4 441

30 340

30 411

30 340

30 411

-20 735

-22 337

-20 735

-22 337

1 314

4 304

1 314

4 304

-2 946

-2 703

-2 946

-2 703

-22 367

-20 735

-22 367

-20 735

7 973

9 676

7 973

9 676

Ingående ack.
anskaffningsvärden
Inköp

Omklassificeringar

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Redovisat värde

2019

64 376

41 096

KONCERN

2018

Redovisat värde

85 074

47 639

64 376

41 096

Ingående ack.
anskaffningsvärden

Utgående ack.
anskaffningsvärden

18 740
18 740

18 740
18 740

MODERFÖRETAG

2018

2019

2018

–

–

–

32 000

0

0

0

32 000

2019

Svensk Inköpscentral
för Infrastruktur
Ekonomisk Förening
(Sinfra)

0

0

KONCERN

MODERFÖRETAG

2018

159

159

159

159

159

159

159

159

-1

-1

-1

-1

158

158

KONCERN

MODERFÖRETAG

2018

			
Ack. överavskrivningar			

2019

2018

15 777
1 825
17 602

MODERFÖRETAG

2019

2018

398 707 364 848

NOT 23 CHECKRÄKNINGSKREDIT
2019

365 000

KONCERN

2018

365 000

MODERFÖRETAG

2019

2018

365 000 365 000

Alingsås kommun har avtalat med Sparbanken Alingsås AB om ett
koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess dotterföretag har
koncerninterna kreditvolymer avtalats. På balansdagen var limiten för
koncernen utnyttjad med 286 945 tkr (297 378 tkr).			
				
NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupn. personalkostn.
Övriga poster
Redovisat värde

2019

KONCERN

2018

MODERFÖRETAG

2019

2018

2 832
17 230

3 076
17 165

2 831
7 774

2 959
4 863

20 062

20 241

10 605

7 822

2018

15

15

15

15

143

143

143

143

158

17 337
1 703
19 041

Redovisat värde			 398 707 364 848
		
I obeskattade reserver ingår 20,6% uppskjuten skatt.

Beviljad limit uppgår till

2019

158

23 939
1 924
25 863

MODERFÖRETAG

2019

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck			
MODERFÖRETAG
Tecknade och betalda aktier:			
2019
2018
Vid årets början			 380 000 380 000
Summa aktier vid årets slut			 380 000 380 000
			

32 000

2018

2019

23 511
1 770
25 280

NOT 21 OBESKATTADE RESERVER

KONCERN

0

Upplupna intäkter
Övriga poster
Redovisat värde

2018

158

158

85 074

47 639

-51 963

-68 337

53 509

64 376

53 509

64 376

53 509

2018

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

2018

-68 337

64 376

2019

NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

MODERFÖRETAG

2019

-51 963

53 509

2019

Netwest Sweden AB

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

REDOVISAT VÄRDE
ANTAL		

ANDELAR

KONCERN

2019

NOT 20 AKTIEKAPITAL

NOT 16 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Skatteeffekt av ej
avdragsgilla kostnader

Ingående ack.
nedskrivningar

18 740
18 740

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.

25

-415 961

18 740
18 740

100,0 (100,0)
13 333
			

–

-457 175

2018

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

55

-416 506

2019

Ingående ack. anskaffningsvärden
Utgående ack. anskaffningsvärden

–

-458 156

NOT 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

MODERFÖRETAG

2018

44 191

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

64 376

Pågående nyanläggningar fördelas: Elnät 14 958 tkr (12 368), Värme
5 180 tkr (7 216), Fibernät 30 227 tkr (42 291), Belysning 2 714 tkr (1 532),
Laddstolpar 90 tkr (68), Fastigheter 340 tkr (900).			
				

NOT 18 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
2019
KONCERN

Övriga temp. skillnader

Finans. anläggningstillg.

2018

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
SKULD

UPPSKJUTEN
FORDRAN

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
SKULD

652

–

652

543

–

Redovisat värde			

652			

UPPSKJUTEN
FORDRAN

543

543
33

AENAB 2 0 1 9

AENAB 2 0 1 9  

Org nr: 556402-5905

Org nr: 556402-5905

NOT 22 UPPSKJUTEN SKATTESKULD
2019		
KONCERN

Obeskattade reserver

TEMPORÄR
SKILLNAD

Ack. överavskrivningar
Periodiseringsfonder

Övriga temp. skillnader
Utsläppsrätter

2018

UPPSKJUTEN
FORDRAN

UPPSKJUTEN
SKULD

–		

83 442

–		
–		

Redovisat värde			
MODERFÖRETAG

Utsläppsrätter

TEMPORÄR
SKILLNAD

–		

–

–		

–

–		

–

–		

83 442			

–		

Redovisat värde			

0			

NOT 25 ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET
2019

KONCERN

2019

2018

-35

-30

-35

-30

Tilldelade utsläppsrätter

-1 949

-1 261

-1 949

-1 261

516

-2 856

516

2 037

1

138

1

138

-1 467

-4 009

-1 467

884

Övrigt
Summa

76 240
22

–

76 262
–

0

Soliditet. Eget kapital plus 79,4% 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 79,4% av obeskattade reserver.
Avkastning på totalt kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter
i procent av totalt kapital.
		

MODERFÖRETAG

2018

UPPSKJUTEN
SKULD

NOT 28 DEFINITION AV NYCKELTAL

Avsättning till pensioner
Realisationsresultat på
immat. och mat. anl.tillgång.

UPPSKJUTEN
FORDRAN

NOT 26 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

NOT 29 RESULTATDISPOSITION

Av koncernens nettoomsättning utgjorde 20,2 % (19,6 %) omsättning
inom kommunkoncernen. Av inköpen avsåg 6,4 % (2,5 %) rörelsekostnader och investeringar från motparter inom koncernen.
Dotterföretaget köper administrativa tjänster inom ekonomi, fakturering, personal, löner mm.				
		

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt
19 369 133 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:					
Balanseras i ny räkning
19 369 133
Summa
19 369 133
		

NOT 27 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Alingsås den 27 februari 2020

Jan Olofzon
Verkställande direktör

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot
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Thomas Pettersson
Ordförande

Per-Gunnar Bernhult
Ledamot

Billy Westerholm
Vice ordförande

Jesper Lindahl
Ledamot

Björn Albinsson
Ledamot

Roger Andersson
Ledamot

Stefan Båge
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2020
KPMG AB

Min granskningsrapport har avgivits den 27 februari 2020

Jerker Stenqvist, Auktoriserad revisor

Anita Andersson, Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Hänt under 2019

Här följer ett axplock av stort och smått som

BOMÄSSAN

Alingsås Energi varit delaktiga i under det gångna

Bomässan ”Välkomna hem” med
nya bostäder i Alingsås höll till på
Estrad den 12 oktober och vi var
såklart på plats. Håkan, Camilla och
Kennet samt Anders och Annika
(de två sista ej med på bild) stod i
montern och pratade om allt från
elavtal till solceller och fjärrväme.

året – ännu ett mycket händelserikt år.

BELYSNINGSWORKSHOP
FN:S FAMILJEDAG
Den 18 maj deltog vi på FN:s
familjedag i Nolhagaparken. I ett
stort tält bjöd vi alla barn på en
pysselstund. Angelica, Linda och
Kenneth hjälpte till att dekorera
solcellslampor. En favorit i repris!

Tillsammans med Taras Ljusdesign höll vi belysningsworkshop under två kvällar i oktober. Det blev cirka
15 deltagare per kväll som delades in i tre lag som
efter teoretisk genomgång själva fick pröva på att
ljussätta Pumphuset och vår kontorsbyggnad. Temat
för ljussättningarna var Årstiderna.

ELENS DAG
Elens dag firade vi med att bjuda
på tablettaskar och isskrapor!
Pernilla, Maria och Annika var ute
på stan och delade ut give aways
och träffade många av våra glada
kunder.

INVIGNING AV
JUBILEUMSINSTALLATIONEN

Fredagen den 20 september invigde vi, med fanfar och bandklipping vid
Stora Torg-bron, vår jubileumsgåva till Alingsås – ljusinstallationen längs
med Lillån mellan Stora Torg-bron och Västra Ringgatan. Jan Olofzon
höll tal och lämnade över gåvan till Kristina Grapenholm. Kai Piippo och
Torbjörn Eliasson som stod för designen var naturligtvis också på plats.

SCHYSST ELHANDEL

I oktober fick vi certifikatet Schysst Elhandel
(se artikel sid 10 )och detta firade vi med tårta
och presentation för resten av organisationen.

LÖPARKVÄLL HOS BIL-NILSSON

STYRELSEN PÅ
STUDIEBESÖK

Inför Running Lights höll Bil-Nilsson sin löparträff med föreläsning av Renata
Chlumska. Då Alingsås Energi är en av sponsorerna till Running Lights fanns
Kenneth och Camilla på plats för att representera oss.

I slutet på augusti var den nya styrelsen
på studiebesök på våra vattenkraftverk.

JULGRANSFLISNING

Den 12 januari höll vi vår första julgransplundring på värmeverket på Sävelund. Rundtur
inne på värmeverket, korv med bröd, fiskdamm
till barnen och att få se sin gran flisas lockade
många nyfikna!

RUNNING LIGHTS

För andra året i rad sponsrade vi Energiloppet på
Running Lights. Detta vände sig till barn i åldrarna
8-10 år. Alingsås Energi stod för anmälningsavgiften
och alla barn fick en välförtjänt presentpåse vid
målgången. Vi hade även vårt tält på plats, där
vi bjöd alla som ville på choklad,
godis och putsdukar.

JÄRTAS PARK

I samband med Alingsås 400-årsfirande
invigdes Järtas Park med bl. a. besök av
kronprinsessan Victoria och prins Daniel
Då vi sponsrat Järtas Park med belysningen
var Inga-Lena och Pernilla på plats.
36

FILMVISNING – FRAMTIDSVECKAN

Tillsammans med Alingsåshem
bokade vi Palladium för ett klimatsmart fredagsmys. Vi bjöd
på ekologisk och närproducerad mat och kombucha från
Nolbygård samt visade filmen
Imorgon. Efter filmen höll vi
panelsamtal på scenen kring
framtiden och miljön med
bland andra vår VD Jan Olofzon
och Alingsåshems VD Lars
Mauritzon.

BARNENS LJUSKVÄLL

Som arrangör av Barnens Ljuskväll, 26 oktober, hade även
vi ett eget tält fullt med solcellslampor och saker att
dekorera dessa med! Det var många barn som kom förbi
tältet och pysslade tillsammans med Kenneth,
Angelica och Johan.
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NYA MEDARBETARE UNDER ÅRET
Under 2019 anställdes tio nya medarbetare hos oss på Alingsås
Energi. På dessa sidor får du lära känna dem lite närmare. Vi hälsar
dem alla hjärtligt välkomna till företaget!
1. FUNKTION/AVDELNING?

2. JOBBADE TIDIGARE SOM/PÅ?
3. BOR?

4. FAMILJ?

5. VILKET ÄMNE SKULLE DU KUNNA PRATA I TIMMAR OM?
6. NÄMN EN SAK SOM STÅR PÅ DIN BUCKET-LIST?
7. HUR TRIVS DU PÅ ALINGSÅS ENERGI?

ULF MARTINSSON

1. Teknikchef.
2. Anläggningschef, Göteborg Energi.
3. Norsesund.
4. Sambo, två barn och tre bonusbarn.
5. Möjliga och omöjliga hemmaprojekt är ett aktuellt ämne för närvarande.
6. Det står bara en sak på min bucketlist: njut av livet!
7. Det är väldigt roligt att få jobba med människor och teknik.

NIKLAS HELLMAN

1. Elmontör på Serviceavdelningen.
2. Assemblin i Alingsås.
3. Just nu Alingsås, men snart sker flytt till Horla.
4. Sambo och i skrivande stund, tre barn, men snart är vi sex i familjen.
5. Handboll, hockey, fotboll – you name it! Sport överlag går hem!
6. Resa till Australien. Eller jorden runt, när en ändå är halvvägs.
7. Jag känner mig otroligt välkomnad!

PETER LARSSON

1. Elmontör på Serviceavdelningen.
2. Bäck Installation.
3. Lerum.
4. Två barn plus två bonusbarn.
5. Hockey.
6. Åka MC i USA.
7. Väldigt bra. Bra sammanhållning och positivt klimat.
Jag får här lov att utföra ett bra jobb.

CHRISTOFFER LUNDH

1. Elmontör på Fjärrvärme.
2. Som svetsare på Assemblin i Karlstad.
3. Alingsås.
4. Sambo.
5. Fotboll och helst de internationella ligorna. Glory Glory!
6. Tågluffa i Europa och besöka de stora fotbollsarenorna.
7. Det är en skön känsla! Jag märker stor förändring mot mitt förra
arbete som var ganska slitsamt.
38

THERESE DEREVALL

1. Redovisningsekonom på Affärsstöd.
2. Jag jobbade som ekonomiassistent på Alelion Energy Systems som
tillverkar och säljer energilagringssystem.
3. I radhus på Kvarnbacken i Alingsås.
4. Man och en ettårig dotter.
5. Jag kan prata mycket om allt, gärna om familj och framtidsdrömmar.
6. Tågluffa i Europa – jag vill besöka alla europeiska storstäder.
7. Jag trivs superbra! Jag gillar blandningen av människor – vi är ett härligt gäng.

KRISTER ANDERSSON

1. Elprojektör på Teknikavdelningen.
2. Som elkonsult på Sveco Energy.
3. Långared, strax utanför Alingsås.
4. Ensamstående.
5. Motorsport och fotografering. Jag äger även lite skog,
så vill någon snacka skogsvård är jag up for it.
6. Att ta en roadtrip med husbilen till Norge och Island.
Och till sommaren verkar jag faktiskt kunna checka av Norgerutten.
7. Jättebra! Det är en skön och familjär stämning bland alla kollegor.

SEBASTIAN JANSSON

1. Elmontör på Fjärrvärme.
2. Pluggat Energiteknik på Campus Varberg.
3. På Brogatan i Alingsås.
4. Singel.
5. Musik. Det är ett stort intresse och jag är själv musiker så.
ett ganska givet ämne om jag själv får välja.
6. Att få resa runt i Nya Zeeland och uppleva landet fullt ut.
7. Jättebra! Helt klart det vettigaste yrke jag haft.

GABRIEL HAGLUND

1. Elmontör.
2. Jag kommer direkt från Alströmergymnasiet där jag studerat.
3. Jag bor i Sollebrunn.
4. Singel.
5. Träning eller jobbet.
6. Få resa till Asien.
7. Jag trivs bra på jobbet.

EMELIE RHODÉN

1. Kundtjänstadministratör på Marknadsavdelningen.
2. Bokningsansvarig på Hotell Opera, Göteborg.
3. Skepplanda.
4. Sambo och två barn, en 5-åring och en 7-åring.
5. Stora livsfrågor, haha! Att t. ex. få diskutera livet efter döden,
så spännande diskussioner det kan bli.
6. Att få resa till Bali.
7. Jag trivs jättefint. Kollegerna är jättebra och det känns genuint.

JOHAN VIDLUND

1. Elmontör.
2. Jag arbetade tidigare som elektriker.
3. Klinten i Alingsås.
4. Sambo och två barn, som är 3 och 5 år.
5. Mat och resor!
6. Jag skulle gärna vilja resa till Japan.
7. Jag trivs mycket bra.
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Jan är en
passionerad
takthållare.

15 år av utveckling
samverkan och
delaktighet!

för Alingsås Energi AB

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB,
556499-0413, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Vi har stämt träff med Jan Olofzon som efter 15 år som
framgångsrik VD för Alingsås Energi i slutet av 2019
meddelade att han slutar som VD på bolaget. Detta för
att ta del av hans syn på tiden som varit, framgångsfaktorer, framtiden och vad han ska göra nu.
Varför slutar du?
– För att jag jobbat här i 15 år och det är
dags att skriva ett nytt kapitel i företagets
historia. Jag är stolt över det som vi tillsam-

mans har skapat under denna period. Jag har
haft världens bästa jobb och samtidigt är det
en förmån att själv få välja när man vill sluta
och välja en ny väg i livet.
Vad ska du göra nu?
– Det vet jag inte riktigt. Min förhoppning
är att kunna jobba med ledarskap och utveckling av unga människor och där jag kan dra
nytta av mina kunskaper och erfarenheter.
Allt under lite friare former än idag.
Vad drömde du om för yrke när du var ung?
– Jag har från barnsben varit en saklig
tekniker och fick väl först i 30-årsåldern en
passion för att jobba med ledarskap och att
utveckla människor. Att det blev just energibranschen var egentligen en tillfällighet…
Vad är du mest stolt över under din tid på
Alingsås Energi?
– Vi har från första dagen varit ett innovativt företag som i små steg vågat ta risker för
att bidra till den gemensamma samhällsnyttan när det gäller exempelvis energieffektivisering, utveckling och hållbarhet. Internt att
jag tillsammans med mina medarbetare odlat
en god företagskultur som gjort att vi fått
höga NMI- och NKI-värden och att trivseln på
jobbet smittar av sig på kunderna. Betänk att
vi gått från 42 till 65 anställda, från 20 procent kvinnor till 35 procent och en balansomslutning på 200 till 800 miljoner – allt med
bibehållen lönsamhet.
Kan du ge några konkreta exempel?
– Startskottet blev egentligen utbyggnaden av fjärrvärmen i Stadsskogen och
energieffektiva hus. Här lyckades vi ihop med
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Information om verksamheten

byggarna övertyga våra ägare och styrelse
om vikten av den här satsningen för en
hållbar framtid med energieffektivitet
och förnyelsebar energi. Under
minskande leveranser tog vi
utmaningen med ett ökat
engagemang. Med den
framtidssynen på håll-

bar utveckling har utbyggnaden av alla våra nät fortsatt,
såväl el som fjärrvärme och fiber. Fibernätet
är ju en helt ny infrastruktur som vi byggt i
konkurrens och vi har idag största delen av
marknaden i centrala Alingsås. Andra bra
exempel är förvärven av fjärrvärmeverket
och vattenkraftstationerna, utbyggnaden
av solceller och laddstolpar, övertagandet av
gatubelysning med mera. Allt i linje med vår
vision om Det cirkulära Alingsås. Vår energi
är nu fossilfri och vi har kapacitet och är redo
för framtida leveranser.
När det gäller lite innovativa satsningar i
samverkan tycker jag att man kan nämna att
vi var tidiga med handbolls-TV, samarbetet
med Bjärke Energi för utbyggnad av fiber i de
norra delarna av kommunen, ett eget litet
fjärrvärmeverk i Hemsjö, fritt WiFi till Gothia
Cup och – inte minst Lights in Alingsås som
är ett kapitel för sig.
Vill du nämna några personer som haft
betydelse för utvecklingen av Alingsås Energi?
– Vi har alltid haft ett starkt stöd från våra
ägare och styrelse. Likaså har samarbetet
med mina kollegor i systerbolagen haft en
väldigt stor betydelse. Sedan vill jag givetvis
nämna hela min organisation och framförallt
min ledningsgrupp som alltid varit framsynt
och drivande.
Hur ser du på framtiden för Alingsås Energi?

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

– Den är mycket positiv. Alingsås Energi har
en fortsatt viktig roll i utvecklingen av den
cirkulära staden. Trygg och fossilfri energi och
infrastruktur kommer att vara en av nycklarna för att klara samhällets omställning för
klimatet och teknikutvecklingen.
Vad kommer du att sakna mest?
– Nätverket och alla fantastiska medarbetare. Jag kommer också att sakna Lights in
Alingsås, kanske kan jag bli guide?
När mår du riktigt bra?
– När man presterar och levererar ett bra
resultat samtidigt som ”laget” mår bra. Det
gäller oavsett om man gör det i rollen som VD
eller som del i en orkester.
Lycka till!
– Tack! Det har varit en sann glädje att leda
det här bolaget genom alla år och jag lovar att
hålla koll på Alingsås Energi även i framtiden.

KORT OM JAN OLOFZON

Alingsås Energi AB (AEAB), organisationsnummer 556499-0413, är ett helägt dotterföretag till Alingsås Energi Nät AB (AENAB),
organisationsnummer 556402-5905. Båda
bolagen har sitt säte i Alingsås. Bolagets
huvudsakliga verksamhetsområden är elhandel och elproduktion. Inköpen av el,
elcertifikat och ursprungsgarantier sker via
olika marknadsaktörer, samt även bilateralt
med vind-, sol- och vattenkraftproducenter.
Allt inom ramen för en av styrelsen fastställd
riskpolicy. Handel med el har skett i SEK.
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte
annat anges.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Vädret har under 2019 varit varmare än
ett normalår och den kalla vintern uteblev
vilket innebär att leveranserna har minskat
något. För helåret 2019 så sjönk elpriset (SE3)
med ca 11 procent jämfört med 2018 men
ligger fortfarande på en hög nivå.
Affären kring elhandeln har påverkats
av hård konkurrens och lägre marginaler.
En intern omställning, som krävt en stor
utbildnings- och arbetsinsats, har ökat
omkostnaderna. Trots hård konkurrens kan
vi konstatera att vi har lojala kunder som
väljer att omteckna sina avtal. Intresset för

solceller har fortsatt varit stort och vi har
sålt våra första anläggningar. Under året
har Alingsås Energi AB certifierat sig enligt
Schysst Elhandel för att öka tryggheten hos
våra kunder. Nöjd-kund-index (NKI) ligger
fortfarande kvar på en hög nivå.
Elproduktionen vid våra vattenkraftverk
Solveden, Torska och Tollered har varit lägre
än planerat. Låga nivåer i våra magasin och
låga tillrinningar under året gör att produktionen varit 18 % lägre än planerat. De höga
elpriserna och senarelagda investeringar
har påverkat resultatet positivt.

Flerårsöversikt*
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital

2019

2018

2017

2016

2015

69 612

71 098

61 102

63 778

61 030

1 321

5 568

6 312

221

1 214

1 320

5 748

6 242

321

1 355

58 316

89 089

119 535

46 122

44 751

33 185

33 709

35 008

23 353

23 158

38 860

1 750

-5 792

2 847

4 839

Ålder: 60 år.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

65,6

42,6

32,4

55,0

57,1

Bor i: Borås.

Avkastning på eget kapital, %

3,5

15,1

16,1

1,3

5,3

Avkastning på totalt kapital, %

2,7

6,9

5,5

1,1

3,5

annat slagverk i en symfoniorkester

Antal anställda, st

0

1

1

1

2

Familj: Fru och tre vuxna barn
Intressen: Musik – spelar bland

Soliditet, %

och i Hemvärnets blåsorkester.
Läser helst: Deckare.

*) Jämförelseåret 2018 är förändrat med annan skattesats, 20,6% i nyckeltalen Soliditet och Avkastning på eget kapital.
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Ingen heltidspersonal är anställd på
Alingsås Energi AB efter februari månads
utgång.

marknadsräntor påverkar verksamhetens
resultat och/eller kassaflöden på ett negativt sätt.				

Miljö

Marknadsrisker

Framtida utveckling

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

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

Energibranschen står mitt i en stor omställning mot mer förnyelsebar elproduktion. En
stor digitaliseringsprocess som innebär förändringar och nya möjligheter ställer också
nya krav på Alingsås Energi. Kundernas
medvetenhet ökar och Alingsås Energi
måste vara flexibla och aktivt utveckla sina
erbjudanden till marknaden. Det är viktigt
att fortsätta arbetet med att skapa värde
till kunderna samt stärka en hög kundlojalitet. Alingsås Energi vill också vara en del i
den förnybara omställningen och fortsätter
erbjuda kompletta solcellspaket.
					

Finansiell riskstyrning
och osäkerhetsfaktorer		

Styrelsen antar skriftliga policies för specifika områden såsom elprisrisk, valutarisk,
kreditrisk, motpartsrisk, administrativa risker och volymrisk.
Alingsås Energis övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten
på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på företagets finansiella
resultat. Riskkontrollen sköts av ekonomiavdelningen i nära samarbete med elhandelsansvarig enligt policies som fastställts
av styrelsen.
Fr o m den 20 december 2017 övertogs
långfristiga lån av Alingsås kommun,
då en gemensam finanshantering i kommunen bildades, en internbank. Prognosantaganden i de affärsmässiga åtagandena görs av bolaget men osäkerhetsfaktorn
i räntebedömningen framåt hanteras av
Alingsås kommun, ränterisken. Med ränterisk menas risken att förändrade
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ELPRISRISK

VALUTARISK

Den finansiella elmarknaden i Norden prissätter el i euro. Den valutarisk som uppkommer vid användandet av finansiella terminer har säkrats genom att i första hand
handla i svenskt prisområde (i SEK).
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. De av kommunfullmäktige
antagna Finansriktlinjerna för Alingsås
kommunkoncern gäller fr o m 21 december
2017 för Alingsås Energi i tillämpliga delar.
				

Likviditetsrisk

Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras för att säkerställa att det finns tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i
den löpande verksamheten.

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel (kr):
Balanserad vinst
Aktieägartillskott
Årets resultat
Summa

21 372 009
10 000 000
-523 507
30 848 502

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
Summa
30 848 502
Koncernbidrag har under förutsättning av
årsstämmans godkännande, lämnats med
951 395,00 kronor.
Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes
acceptabel nivå.
Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från
att fullgöra sina förpliktelser på kort och
lång sikt. Det lämnade koncernbidraget kan
därmed försvaras med hänsyn till vad som
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.			
		

Resultaträkning
BELOPP I TKR

NOT

2019

2018

3

69 612

71 098

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

33

5 060

69 644

76 158

Råvaror och andra direkta kostnader

-55 531

-57 694

Anläggningskostnader

-2 405

-2 305

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

4

-9 373

-8 740

Personalkostnader

5

-228

-842

-787

-1 009

-68 324

-70 590

1 321

5 568

Av- och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

260

600

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-261

-420

-1

180

1 320

5 748

-1 952

-7 430

-632

-1 682

109

382

-524

-1 300

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

9

Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos
banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner.
Alingsås Energi följer upp och analyserar
kreditrisken för varje ny företagskund innan
standardvillkor för betalning och leverans
erbjuds. 			
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Balansräkning – tillgångar

Balansräkning – eget kapital och skulder

BELOPP I TKR

NOT

BELOPP I TKR

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BUNDET EGET KAPITAL

Byggnader och mark

10

27 415

27 766

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

10 867

11 303

Inventarier, verktyg och installationer

12

0

0

38 282

39 069

Aktiekapital

NOT

2019-12-31

2018-12-31

15

1 333

1 333

804

804

Överkursfond
Reservfond

200

200

2 337

2 337

31 372

32 672

-524

-1 300

FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Uppskjuten skattefordran

13

Summa anläggningstillgångar

Årets resultat

652

543

652

543

30 849

31 372

38 933

39 612

33 185

33 709

6 352

5 351

–

32 000

0

32 000

Omsättningstillgångar

Obeskattade reserver

16
17

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Elcertifikat

3 163

2 537

Långfristiga skulder

3 163

2 537

Skulder hos koncernföretag

118

–

118

0

VARULAGER MM

Pågående arbete för annans räkning

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

6 502

13 839

Fordringar hos Alingsås kommun

1 599

18 444

Fordringar hos kommunala bolag

16

341

1 060

554

684

5 502

Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 240

8 261

16 102

46 940

–

–

Summa omsättningstillgångar

19 383

49 477

SUMMA TILLGÅNGAR

58 316

89 089

Kassa och bank

14

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

6 581

264

Övriga skulder

2 741

5 347

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 457

12 419

18 779

18 029

58 316

89 089

Förändring av eget kapital
BELOPP I TKR

Ingående balans 2019-01-01

AKTIEKAPITAL

ÖVERKURSFOND

RESERVFOND

BALANSERAT RESULTAT

TOTALT EGET KAPITAL

1 333

804

200

31 372
-524

-524

1 333

804

200

30 849

33 185

Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31
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18

33 709
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Kassaflödesanalys

Noter

BELOPP I TKR

BELOPP I TKR OM INTE ANNAT ANGES

NOT

2019

2018

1 321

5 568

787

1 009

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
– Avskrivningar
– Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

–

-4 893

2 108

1 683

260

600

Erlagd ränta

-261

-420

Betald inkomstskatt

-507

730

1 600

2 593

Erhållen ränta

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

19

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

-744

-1 807

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar

31 345

9 539

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder

6 659

-8 575

38 860

1 750

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–

-1

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

–

28 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

27 999

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott

–

–

-6 860

-1 749

Upptagna lån/amortering av lån

-32 000

-28 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-38 860

-29 749

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

–

–

Likvida medel vid årets slut

0

0

Lämnade koncernbidrag

Bolaget innehar tillgodohavande på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 1 487 tkr (18 350).			

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts
vid upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.

Koncernredovisning

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

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

Byggnader och mark
Vattenkraftsbyggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Vattenkraftverk, maskiner
Inventarier, verktyg och installationer
Kontorsutrustning

15-90 år
15-30 år
5 år

KONCERNBIDRAG

Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Resultaträkning

Balansräkning

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.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs
löpande.

INTÄKTSREDOVISNING

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester-,
bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12
månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i
anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade belopp som
företaget förväntas betala.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner (PA-KFS-09, Gamla PA-KFS) är planer
för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Avgifter till avgiftsbestämda
pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner (Gamla PA-KFS). Alingsås Energi AB betalar
försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad
anställning. Eftersom företaget inte har några förpliktelser att betala
några ersättningar direkt till anställda eller ytterligare belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla framtida ersättningar till anställda
redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.
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Avskrivningar

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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 räknas utgifter för leverans,
hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster.
FINANSIELLA INSTRUMENT

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med
fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp.
Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller
tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med
fordringsrätterna.
Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta, d v s med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivningar
av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/
Försäljningskostnader.
Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.
Derivatinstrument
Företaget använder olika typer av derivatinstrument (terminer och
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optioner) för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker och råvaruprisrisker.
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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

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

INKOMSTSKATTER

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuella
skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som
gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras
skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar i
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas
i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.		
SKULDER

Skulder för elcertifikat
Skulder för elcertifikat uppkommer i takt med försäljning. Här tas
även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.
Skulder för elcertifikat redovisas som övrig kortfristig skuld.		

Övrigt

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden.
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NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning
och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor
till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används
sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder
som inte framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan
komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar.
Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER

Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar 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 nu gällande förslag till ändrade
skattesatser de närmast påföljande åren samt att nu gällande
regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

Elförsäljning
Nettoomsättning
NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER

KPMG AB (EY Sweden AB)
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag
Summa
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget
Summa
Totala ersättningar till revisorer

2019

69 612
69 612

Skatt enligt gällande skattesats (21,4%)

NOT 5 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

2018

71 098
71 098

2019

2018

85
–
85

93
–
93

22
22

22
22

106

115

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

Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör

Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

2019

2018

57
234

196
690

291

886

50
0
109
159

-88
0
275
187

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

Kvinnor
Män
Totalt

Könsfördelning i styrelse/företagsledning (antal)
Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt
Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt

2019

2018

–
1
1

–
1
1

2019

2018

1
6
7

1
4
5

–
1
1

–
1
1

NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter från Alingsås kommun
Ränteintäkter från övriga företag
Summa

2019

194
66
260

2018

480
120
600

2019

-261
–
-261

2018

-420
–
-420

NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Överavskrivningar
Återföring periodiseringsfond
Lämnade koncernbidrag
Summa
NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten
skattefordran avseende elcertifikat
Summa
Redovisat resultat före skatt

2019

2018

-1 102
101
-951
-1 952

-2 020
1 450
-6 860
-7 430

2019

2018

109
109

382
382

-632

-1 682

–

Förändring av uppskjuten
skattefordran avseende elcertifikat

–

135

370

–

31

109

382

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:		
Justering av skatt avseende temporära skillnader
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Korrigering från föregående år
Redovisad skattekostnad

-135
-1
0
–
109

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

2019

-399
-2
–
–
382

2018

28 204
-

46 567
1
-18 364

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

-437
-

-166
220

Utgående ackumulerade avskrivningar

-789

-437

27 415

27 767

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 204

Årets avskrivningar
Redovisat värde

28 204

-352

-491

NOT 11 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader till övriga företag
Summa

Skatteeffekt av uppkommet
underskottsavdrag

Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

2019

2018

11 848
–
–

16 941
–
-5 093

-545
–

-158
131

11 848

11 848

-436

-518

-981

-545

10 867

11 303

NOT 12 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

2019

2018

-22
-22

-22
-22

0

0

22
22

22
22

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna intäkter
Redovisat värde

2019

6 240
6 240

2018

8 261
8 261
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NOT 13 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
2019
TEMPORÄR
SKILLNAD

2018

UPPSKJUTEN
SKULD

UPPSKJUTEN
FORDRAN

Finansiella
anläggningstillgångar
652
–
Redovisat värde			

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
SKULD

652
543
–
652			

NOT 15 AKTIEKAPITAL

UPPSKJUTEN
FORDRAN

543
543

NOT 19 ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.
Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början
Summa aktier vid årets slut

2019

13 333
13 333

2019

2018

NOT 16 OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfonder
Övriga obeskattade reserver
Redovisat värde

2018

13 333
13 333

–
6 352
6 352

–
–
0

101
5 250
5 351

2019

1
9 456
9 457

0

-4 893

NOT 21 DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet. Eget kapital plus 79,4% av obeskattade reserverna i procent
av balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster i procent
av eget kapital plus 79,4% av obeskattade reserver.
Avkastning på totalt kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter
i procent av totalt kapital.

2018

NOT 22 RESULTATDISPOSITION

32 000
–
32 000

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt
30 848 502 kr.			
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt nedan:

NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna personalkostnader
Upplupna energikostnader
Redovisat värde

-4 893

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER
2019

2018

–

NOT 20 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

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

Förfallotidpunkt från balansdagen:
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Redovisat värde

2019

Realisationsresultat på im- och
materiella anl.tillgångar
Summa

2018

Balanseras i ny räkning		 30 848 502

118
12 301
12 419

Summa		 30 848 502

Alingsås den 27 februari 2020

Jan Olofzon
Verkställande direktör

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot
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Thomas Pettersson
Ordförande

Per-Gunnar Bernhult
Ledamot

Billy Westerholm
Vice ordförande

Jesper Lindahl
Ledamot

Björn Albinsson
Ledamot

Roger Andersson
Ledamot

Stefan Båge
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2020
KPMG AB

Min granskningsrapport har avgivits den 27 februari 2020

Jerker Stenqvist, Auktoriserad revisor

Anita Andersson, Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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EL FJÄRRVÄRME FIBER

EL

Från sol, vind och vatten

FJÄ RRVÄ R ME

Miljövänlig värme som kommer från biobränsle

FIB ER

Öppet fibernät med möjlighet att välja tjänsteleverantör på alingsas.zmarket.se
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Be the light
Södra Strömgatan 6, Alingsås
Tel 0322-617 600, info@alingsasenergi.se

www.alingsasenergi.se

