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EL FJÄRRVÄRME FIBER

Nya vägar och nya sätt att arbeta
2020 blev onekligen ett år präglat av covid-19. Pandemin utmanade oss på
många sätt och på olika fronter och vi har fått hitta nya vägar för att klara av
vårt uppdrag – den att leverera el, fjärrvärme och fiber, så att inte samhället
lamslås helt och hållet. Det har varit både tufft och utmanande, men i det stora
hela har vi klarat uppgiften på ett mycket bra sätt. Något som alla avdelningar
och medarbetare bidragit till på ett fantastiskt sätt. Nya tankar, rutiner och
arbetsmetoder har fått fäste i vår vardag och några av dessa kommer säkerligen
att bibehållas när pandemin väl är över.
Det vi saknat mest av allt är den fysiska kontakten oss medarbetare emellan
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och att möta våra kunder i ”verkligheten”.
Trots allt har vi på Alingsås Energi ”levererat” ett fantastiskt resultat såväl
ekonomiskt som innehållsmässigt, vilket vi hoppas att denna årsredovisning ska
ge en rättvis bild av. Här kan du bland annat läsa Jan Olofzons avskedstankar och
ta del av vår nya VD Rickard Berns visioner för framtiden. Likaså möta våra

Inga-Lena Ström Löfqvist
Marknadschef Alingsås Energi

Form och text: svenssonmolin. Foto: Andreas Molin/svenssonmolin,
Patrik Gunnar Helin, Marie de Verdier samt privata bilder.

”OMBYGGNAD PÅGÅR”

N

är jag förra året vid den här tidpunkten författade mitt VD-ord var
tanken att det skulle bli mina ”sista ord” såsom VD för Alingsås Energi. Sedan
kom en pandemi och resten är historia. Tillsättandet av en ny VD drog också ut lite på
tiden, då min efterträdare hade ett halvårs
uppsägningstid. Jag erbjöd mig då att vara
kvar året ut, vilket styrelsen var tacksamma för och därför står jag än en gång som
avsändare för VD-ordet – men denna gång
kan jag lova att det är för sista gången.
Såsom brukligt är tar jag min början
i omvärlden och jag kan här citera det
internationellt erkända forsknings- och
managementkonsultbolaget Kairos Futures,
som har fokus på omvärldsanalys och strategi, i deras statement för året – Ombyggnad
pågår!
Det pågår för närvarande en stor omställning i samhället och det gäller såväl på
det nationella som internationella planet.
Politiken och världsordningen är sig inte lik
och multilaterala avtal ställs på ända.
Sammantaget påverkar detta geopolitiken,
urbaniseringen, stadsrummet, arbetslivet
och hela hållbarhetsperspektivet. Vi måste
alla anpassa oss i konsten att leva i osäkerhet eftersom vardagen snabbt kan förändras, vilket inte minst syntes när pandemin
slog till med sådan kraft mot oss alla. Våra
egna och gemensamma livsvillkor utmanas.
Året som gått har överskuggats av pandemin. Vi har i organisationen fått dela upp
oss i ”bubblor” för att hålla avstånd, allt för
att vara uthålliga i vårt viktiga samhällsuppdrag. Många har jobbat hemifrån och
vår markpersonal har fördelat sig på fyra
olika platser. Detta har i sig inneburit en
utmaning i ledarskap och medfört en viss
tröghet i vårt pågående förändringsarbete.
IT-utvecklingen har dock gått i en rasande
fart och vi har fått lära oss att ”mötas”
digitalt – det gäller såväl oss medarbetare
emellan som i kontakterna med våra kunder.
Till vår hjälp i kommunikationen har vi
utvecklat vår hemsida och de sociala medierna. Sammantaget har det mesta fungerat
över förväntan. Detta vill jag tillskriva vår
fantastiska förmåga att tillsammans hitta
innovativa lösningar på problemen.
Under pandemin har nog de allra flesta
också fått upp ögonen för vårt uppdrags betydelse – nämligen att svara för en driftsäker
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”Året som gått har
överskuggats av pandemin.
Vi har i organisationen fått
dela upp oss i ”bubblor” för
att hålla avstånd, allt
för att vara uthålliga i vårt
viktiga samhällsuppdrag.”
leverans av el, fjärrvärme och fiber för att få
samhället i stort att fungera. Hur skulle vi
annars kunnat hålla kontakten i dessa tider
utan el och bredband? Vi har under året därför lagt stor vikt vid att jobba med säkerhetsaspekten för ögonen för att kunna trygga
leveranserna av våra tjänster. Vårt begrepp
om Det cirkulära Alingsås verkar också ha
satt sig på marknaden och allt fler har blivit
intresserade av hur vi genom detta tankesätt
bidrar till det cirkulära samhället. Kul!
Rent konkret så har vi under 2020 varit
inblandade i ombyggnationen av reningsverket på så sätt att vi kommer att återvinna energin i rötgasen till vårt fjärrvärmesystem, vilket är en stor samhällsvinst för
alla parter. Vår laddinfrastruktur har byggts
ut enligt plan och i vårt IoT-nät kan vi påvisa
en rad spännande funktioner såsom bland
annat mätning av vattentemperaturer, nivåmätning av vattnet i Lillån, livbojslarm och
lediga parkeringsplatser. På detta område
är det enbart fantasin som sätter gränserna
för hur tekniken kan nyttjas i framtiden. Vi
har fortsatt vår utbyggnad av bredband på
landsbygden, ett arbete som kommer att
fortsätta även under 2021.

band med ljusfesten kunde vi också lansera
vår Ljusbok – Tjugo ljusår från Alingsås –
som blivit mycket uppskattad.
Trots rådande omständigheter har vi även
kunnat höja såväl vårt ”Nöjdkundindex” som
vårt ”Nöjdmedarbetarindex”– något som
gläder mig lite extra. Vi har även klarat av
att leverera enligt avkastningskraven, vilket
förhoppningsvis gör våra ägare glada och
nöjda.
Jag vill ta tillfället i akt att hälsa vår nya
VD Rickard Bern välkommen till Alingsås
Energi. Jag är mycket glad över att det blir
just Rickard som tar över efter mig. Rickard
är ytterst kompetent, han kan vårt företag
och han har en stor lust och drivkraft att
utveckla bolaget ytterligare. Jag tror inte
att vi kan plocka ner skylten ”Ombyggnad
pågår” riktigt än och jag är övertygad om att
Rickard tillsammans med alla övriga duktiga
medarbetare på Alingsås Energi kommer att
utveckla bolaget, för samhällets och allas
bästa. Tack alla – ingen nämnd, ingen glömd
– för uppvaktningen
i samband med min
avtackning efter
16 år i bolaget, och
”Lycka till” från en
stolt VD!
Jan Olofzon

Sakernas internet
är här för att stanna

Under 2020 fortsatte Alingsås Energi utbyggnaden av den trådlösa tekniken
för att skapa smarta och effektiva lösningar för kommuninvånarna.
Vi pratar om Sakernas internet eller IOT (Internet of Things) om man så vill.

P

å en rad platser runt om i kommunen
har tester genomförts med gott
resultat och under 2021 kommer
tekniken implementeras på fler ställen.
– Testerna har skett i såväl egen regi som
ihop med Alingsås kommun och till viss del
även Alingsåshem, berättar Robert Jansson,
IT-ansvarig på Alingsås Energi.
Som goda exempel nämner han bland
annat en vattentemperaturmätare vid
Lövekulle Camping samt ett larm kopplat
till livbojen på Playa Mjörn. Informationen
om vattentemperaturen har sedan dess
varit tillgänglig på kommunens hemsida.
Tanken är att ytterligare fem badplatser ska
förses med temperaturmätare under 2021.
Vad gäller livbojslarmet så har detta
gått direkt till ansvariga på kommunen för
eventuell åtgärd om livbojen är borta eller
saboterad.
– Vi har också haft nivåmätning på ett

ställe vid Lillån för att kommunen ska kunna förebygga eventuella översvämningar.
Under innevarande år ska ytterligare fem
nivåmätningspunkter installeras, säger
Robert.
För egen del har tekniken även testats på
fjärrvärmenätet för att upptäcka läckage,
samt att larm har monterats för att larma
vid öppna dörrar på transformatorstationer,
för ökad säkerhet.
Alingsås Energis roll i uppbyggnaden av
Sakernas internet är att svara för infrastrukturen, dvs skapa ett IOT-nät. Under

2020 installerades en mottagare, en så
kallad gateway, och under 2021 ska ytterli-

gare en mottagare installeras för att skapa
än bättre täckning.
Detta sammantaget betyder bättre förutsättningar för utbyggnad av samhälleliga
funktioner såsom bättre sophantering,
tömning av fulla papperskorgar, fuktindikatorer i parker samt parkeringssensorer
som visar lediga platser runt om i staden.
Endast fantasin sätter gränserna. Så visst
har Sakernas internet kommit för att
stanna.

Vi har också lagt mycket tid på vår egen organisation i form av en rad lyckade rekryteringar, då vi under de senaste åren genomgått
en ganska omfattande generationsväxling
och personalomsättning.
Sedan har vi ju förstås vårt alltid lika
uppskattade Lights in Alingsås som vi trots
omständigheterna genomförde även under
pandemin – detta till stor glädje för många.
Här handlade det verkligen om att ställa om
i stället för att ställa in. Något vi lyckades väl
med genom vår gemensamma innovationsförmåga. Vi kunde därmed genomföra vår
21:a upplaga på ett coronasäkert sätt och vi
fick mycket positiv feedback för detta. I sam5

”Vi hänger ihop men har
olika delar i det cirkulära
kretsloppet – och vi behöver
agera smart tillsammans.”

Fokus på fortsatt
omställning och
försörjningstrygghet
Efter knappt två år som VD för Borås Elnät AB återvänder Rickard Bern till
Alingsås och den nya rollen att styra Alingsås Energi in i framtiden.
Den 21 december 2020 tog han nämligen formellt över efter Jan Olofzon
såsom ny VD för Alingsås Energi.
– När chansen dök upp kunde jag helt enkelt inte motstå frestelsen,
säger Rickard och skrattar.

V

ad var det som lockade dig tillbaka?
– Jag känner starkt för Alingsås
som stad och Alingsås Energi som
bolag och att nu få chansen att vidareutveckla det i ett redan framgångsrikt
företag tilltalade mig. Jag gillar tanken med
ett högre syfte och att därmed kunna bidra
till den gemensamma samhällsnyttan
och stadens utveckling. En utmaning som
känns mycket spännande och rolig.
Berätta lite om din bakgrund!
– Jag är född i Lidköping och är utbildad
civilekonom i grunden. Min yrkeskarriär
startade på en revisionsbyrå, men jag
kände snart att jag istället för att granska
siffror ville skapa siffror. Ganska snart
kom jag in i energibranschen, och där har
jag blivit kvar alltsedan dess. Detta i olika
ledande befattningar med fokus på försäljnings- och marknadsfrågor – inte minst på
Göteborg Energi AB och dess dotterbolag
Göteborg Energi GothNet AB. 2013 landade
jag på Alingsås Energi för att axla Janne

Werners roll som elhandelschef. Med tiden
blev jag även affärsområdeschef för fiber,
innan jag i februari 2019 utsågs till VD för
Borås Elnät AB.
Hur ska Alingsås Energi
utvecklas med dig som VD?
– Vi behöver även fortsättningsvis
göra investeringar i vår infrastruktur och
våra produktionsanläggningar, eftersom
Alingsås fortsätter att växa, och vi behöver
uppgradera våra anläggningar och ta hand
om det vi har för en fortsatt trygg och säker
leverans. Blickar vi ut i omvärlden och tar in
de tillväxtprognoser av fossilfri energi, som
förväntas öka dramatiskt framöver till följd
av ökad förbrukning i form av elfordon,
datahallar, omställning inom industrin
med mera, så förstår vi att hela branschen
står inför stora, men inte oövervinneliga,
utmaningar i framtiden. Våra kunder har
rätt att förvänta sig att vi fortsätter bidra
med hållbara, effektiva lösningar och
vi vet att våra kunder ställer större krav

FAKTA RICKARD BERN
Ålder: 45 år.

Familj: Fru och tre barn – 14, 12 och 11 år.
Bor i: Villa i Stadsskogen, Alingsås.

Familjeaktiviteter: Ledare i IBK Alingsås P08, jolleansvarig i Alingsås Segelsällskap samt engagerad i Equmeniakyrkan i Alingsås.

Egenintressen: Utförsåkning på skidor, golf och nybliven ägare till en egen
segeljolle (OK-jolle) för att lära sig segla.
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och har ökade förväntningar på oss som
partner och leverantör. Vi tar klimatfrågan
och behovet av omställning på allvar och
kommer fortsätta att gå i takt med våra
kunder och samhällets behov av utveckling
och omställning. Det givet utifrån bolagets
ekonomiska förutsättningar och att kunna
generera avkastning enligt beslutade direktiv till ägaren Alingsås kommun.
Vad är den största knäckfrågan framöver?
– För att klara en omställning i Alingsås
så behöver vi agera tillsammans. Inom
bolaget så ser jag vikten av att våra
infrastrukturer samverkar och möjliggör
balansering mot varandra i det lokala energisystemet, men det stannar inte där. För
att vi ska vara framgångsrika så behöver vi
samverka med Alingsås kommun och våra
kunder. Vi hänger ihop men har olika delar
i det cirkulära kretsloppet, och vi behöver
agera smart tillsammans. Jag ser också
vikten av robusta system och hög tillgänglighet. Då kommer bl. a. en andra inmatning från regionnätet till Alingsås, för att
säkra driften, att vara viktig. Betänk att ett
samhälle i mångt och mycket står och faller
med våra leveranser av el, värme och fiber.
Något ni inte får tappa bort?
– Att ha kunden i fokus och skapa förståelse för vår något komplexa verksamhet.
Att försöka kommunicera på ett begripligt
sätt och vara närvarande lokalt i Alingsås.
Hur skulle du beskriva dig som ledare?
– Att jag är nyfiken och inkluderande.
Jag gillar att tänka ”halva” tankar ihop

med mina medarbetare och lyssna in
olika perspektiv. Jag vill försöka skapa ett
lärande klimat där vi ständigt försöker
utvecklas och bli bättre. Jag hoppas också
kunna bidra med tydlighet i de prioriterade målsättningarna och den övergripande
strukturen för bolagets utveckling.
Hur vill du utveckla det interna arbetet?
– Genom att ge mina medarbetare de
rätta verktygen och rätt förutsättningar.

Det kan handla om kompetens, rutiner,
processer och resurser. Mina samtal de
första veckorna vittnar om en fantastisk
vilja, stolthet och engagemang hos våra
medarbetare och det måste vi ta vara på.
Det är vi tillsammans som ska bidra till den
gemensamma samhällsnyttan.
Vad gör Rickard Bern när han inte jobbar?
– Jag är ledare för pojkar födda 08 i IBK
Alingsås och är jolleansvarig i Alingsås Se-

gelsällskap. Sedan är min familj engagerad
i Equmeniakyrkan i Alingsås. Under egen
”fri tid” gillar jag att åka skidor och spela
golf och alldeles nyss blev jag ägare till en
egen OK-jolle. Något för mig helt nytt som
jag vill lära mig. Så ser ni någon ”snedseglare” som badar mer än seglar på Mjörn, så
vet ni vem det är.
Välkommen ”hem” och lycka till!
– Tack! Det här ska bli riktigt kul.
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Tjugo ljusår
från Alingsås

FEM SNABBA
TILL PATRIK
GUNNAR HELIN

Det var titeln på den bok som lanserades i samband med att ljuset
tändes upp för tjugoförsta gången hösten 2020. En bok som på ett
magiskt sätt speglar alla ljusinstallationer i text och bild sedan starten år 2000.

B

akom boken står Alingsås
Energi och i dess förord
beskriver Jan Olofzon
Lights in Alingsås och dess unika
roll, både för Alingsås som
stad och för ljusvärlden
i stort. Han sammanfattar ett arrangemang
som under årens lopp
samlat några av världens
drygt 130 bästa ljusdesigners, mer än 1200
ljusstudenter, 400 blivande
elektriker och närmare 1,2
miljoner besökare.

Lägg därtill evenemangets stora betydelse för stadens kaféer, hotell och butiker
samt som en viktig plattform för allehanda kringarrangemang såsom Running
Lights, Light Night Shopping och olika
kulturella arrangemang. Lights in
Alingsås har också bidragit till att göra
alingsåsarna ovanligt kunniga när det
gäller ljus och belysning, vilket man kunnat se när man vandrar omkring bland
stadens hus och trädgårdar. Lights in
Alingsås har även stärkt kommunens
varumärke och blivit något att vallfärda
till under den annars så mörka oktobermånaden. Ytterligare ett faktum som

bidragit till Lights in Alingsås unicitet är
dess dokumentation i form av bilder. En
bildskatt som haft samma fotograf allt
sedan starten – nämligen den lokala fotografen och filmaren Patrik Gunnar Helin.
Boken går att köpa i den lokala bokhandeln, på Turistbyrån eller i receptionen på
Alingsås Energi – alternativt via Lights in
Alingsås hemsida. En perfekt present eller
bara för att bevara de egna ljusa minnena
från förr.

1. Vad har Lights in
Alingsås betytt för dig?

– Vidgade vyer och möten
med mängder av fantastiska
människor från hela världen.
Sedan har det givetvis inneburit att jag fått en massa
jobb i kölvattnet av detta
evenemang.

2. Vilket ljusår har
varit det absolut bästa?

Då måste jag säga 2003 i
Nolhaga park med Dammen
som höjdpunkt och 2014, även
den promenaden förlagd till
Nolhaga park, då det också
var musik för första gången
– mycket känslor.

3. Vilken enskild ljusinstallation är den bästa
i ditt tycke?

Dammen från 2003 av Erik
Selmer från Norge – magisk!

4.Vilken bild är
du mest stolt över?

Järnvägsstationen från 2017
är den tekniskt mest fulländade som jag har presterat.
Sedan går det ju inte att
komma ifrån Sjökanten från
2002, som kommit att bli ett
signum för Lights in Alingsås.
(Bilden pryder bokens framsida, reds anm.)

5. Vad är knepet
bakom en bra bild?

Tajmingen, dvs balansen
mellan det befintliga ljuset
och det artificiella ljuset.
Något som jag benämner
som twilight. Järnvägsstationen från 2017 är ett
mycket gott exempel på
denna symbios.

8

95% AV HÖGSPÄNNINGSNÄTET NU UNDER JORD
Under 2020 rev Alingsås
Energi den sista stolptransformatorn. Därmed
är 95% av det totala
högspänningsnätet
förlagt under jord,
vilket innebär såväl
viktiga miljövinster
som ökad driftsäkerhet
och minskade risker
för personskada.

D

et här är ett stort steg i vår
strävan att ”kablifiera”
högspänningsnätet,
säger Mathias Larsson, Elnätsansvarig på Alingsås Energi.
Arbetet med att gräva ner det
högspända luftledningsnätet i
backen tog fart på allvar efter
stormen Gudrun 2005. Detta för
att skapa ett tryggare och säkrare
elnät. Det senaste arbetet utfördes i Slinkebo (Simmenäs),
och Alingsås Energi passade då
på att samförlägga den markburna kabeln med ett vattenoch avloppsprojekt i området.
På samma gång installerades
även en ny nätstation. Allt i bästa
samförstånd och i samarbete
med berörd samfällighetsförening och privata markägare.
– Utöver säkrare drift, då vi
inte längre blir så väderkänsliga,
uppnår vi också högre personsäkerhet
genom att vi inte behöver klättra i några
stolpar eller ha några öppna och oskyddade ledare. Lägg därtill miljöaspekten, då
vi bland annat tagit bort risken för oljeläckage, då en stolptransformator tidigare
stod i en balja med över 100 liter olja för
nedkylning, förklarar Mathias.
I samband med markläggningen av
kablarna flyttas transformatorerna från
stolparna till en transformatorstation
på backen. Detta innebär också att mark

för byggnation kan friläggas, då det
inte längre finns några lågt hängande
ledningar att ta hänsyn till. Ytterligare en
fördel är tillgängligheten för service- och
underhållspersonalen, då stationerna är
placerade så att man kan komma fram
med bil och dessutom försedda med belysning, vilket givetvis underlättar arbetet.
Nu återstår endast att marklägga drygt
2 km av det högspända luftledningsnätet,
varav 1,2 km planeras att rivas de närmaste åren. Bra jobbat!
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Storaffär med Iver
fördubblade elleveranserna
Under 2020 tecknade Alingsås Energi ett treårigt elavtal med IT-företaget Iver på riksnivå.
Ett avtal som för Alingsås Energis vidkommande innebär en fördubblad leverans av el mot
kunden i fråga – från 5 till 10 gigawatt på årsbasis.

Ett annorlunda år
– ett annorlunda arbetssätt

När pandemin slog till med full kraft senvintern 2020 var Alingsås Energi som samhällsviktig funktion snabbt tvungna att vidta en rad åtgärder för att säkra sina leveranser.
Detta ställde nya krav på medarbetarna och i vissa fall innebar det helt nya arbetssätt.
Något man klarade galant – även om det varit påfrestade emellanåt…

S

å fort vi blev medvetna om allvaret i
situationen i början av mars agerade
vi omgående, säger Stefan Börjesjö,
säkerhetschef på Alingsås Energi.
Den operativa ledningen genomförde en
riskanalys och redan framtagna handlingsplaner uppdaterades för att säkra den löpande
verksamheten.
– Vi vidtog genast det som Folkhälsomyndigheten rekommenderat, upprättade våra
egna handlingsplaner och anpassade dessa
för vår verksamhet. Därefter fick respektive
avdelningschef implementera detta på sina
avdelningar. Ledningsgruppen hade sedan
kontinuerliga möten för att stämma av det
rådande läget. Parallellt med sitt arbete på
Alingsås Energi ingick Stefan även i kommunens stabssamverkan, som höll möten två
dagar i veckan under hela året.
De två funktioner, som kanske hade de mest
utmanande uppgifterna, var serviceenheten
på teknikavdelningen och fjärrvärmeverket,
båda under ledning av Ulf Martinsson.
– Vad gäller montörerna på service så
hade vi två val, antingen ”splitta upp” dem
i två olika skift under dagen eller hitta fler
lokaliteter för att på så sätt sprida personalen.
Vi valde det senare alternativet och på mindre
än en vecka hade vi iordningställt fyra lokaler
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att vistas i och utgå ifrån. Och då ska man veta
att det var en hel del att göra när det gäller
omklädning/dusch, kök/lunchrum, data/IT etc.
På fjärrvärmeverket var alla inledningsvis
i ett lag, men helt utan externa kontakter.
Under den senare delen av året isolerades
även driftteknikerna från varandra så att en
jobbade inne, en ute och en hemmavid, för att
säkerställa driften.
På alla avdelningar generellt har det handlat om att skapa förutsättningar för personalen att kunna jobba hemifrån vad gäller
system, programvaror, datorer, skärmar, stolar,
hörlurar samt tillgång till Teams för digitala
möten.
– För oss på Marknadsavdelningen var det
viktigt att säkerställa kundkommunikationen
genom att skapa förutsättningar som gjorde
det möjligt för personalen att trots den
rådande situationen kunna hålla samma goda
kundservice via telefon och e-post även om
man jobbade hemifrån, berättar Inga-Lena
Ström Löfqvist.
Alla former av marknadsaktiviteter ställdes
in, kundmottagningen stängdes och inga
fysiska kundbesök var tillåtna, utan fick istället
ske digitalt. För dem som absolut måste vara
på kontoret på Strömgatan eller på Bulten
upprättades olika bemanningsscheman för att

i möjligaste mån undvika nära kontakt. HRavdelningen erbjöd all personal antikroppstest
via Avonova och karantän infördes generellt
på bolaget för dem som varit utomlands, själv
blivit smittade eller hade anhörig som var
smittad.
– Jag vill ge en eloge till Affärsstöd som i
mångt och mycket varit drivande gällande den
interna kommunikationen och som stöttat organisationen inom arbetsmiljö, IT och telefoni,
säger Birgitta Näslund, Ekonomi- och HR-chef
på Alingsås Energi.
Trots alla restriktioner kunde en god service
över lag upprätthållas under hela året – och
det mycket tack vare den digitala kontakten
för avstämningsmöten, kick-off, afterwork, utbildning, kundmöten med mera. En intressant
poäng i sammanhanget är att såväl NMI- som
NKI-index har höjts under året, vilket kan
tyckas märkligt, samtidigt som det utgör bevis
på ett gott jobb i hela organisationen.
– Den här typen av ”kriser” stärker och svetsar samman gruppen, men den tär även på
oss, då vi är i behov av sociala kontakter. Men
nu gäller det att hålla i även under 2021, så får
vi umgås och fira när allt är över, säger Stefan
Börjesjö och framför från ledningsgruppen ett
stort tack till alla i personalen för ett fantastiskt pandemiarbete.

I

tuff konkurrens med de riktigt stora
”drakarna” på elmarknaden var det
alltså Alingsås Energi som drog det
längsta strået när Iver bjöd in till upphandling av el till deras olika anläggningar runt
om i landet. Totalt pratar vi om 17 olika
anläggnings-ID från Landskrona i söder till
Stockholm i norr.
– Vi var ute efter EN leverantör för alla
våra elavtal, då vi är en stor förbrukare av el
med tanke på alla datahallar som vi driftar,
förklarar Bruno Blomqvist, inköpsansvarig
på Iver, och fortsätter:
– För oss är det ett absolut skall-krav att

den el vi använder kommer från förnyelsebara källor. Vi vill självklart ta vår del av
ansvaret och säkerställa att vi inte bara reducerar vårt eget klimatavtryck utan också
hjälper våra kunder att sänka sina.
Till saken hör att Alingsås Energi haft en
mångårig relation med Iver i Alingsås sedan
tidigare (då Candidator, reds anm) i form av
ett ömsesidigt utbyte, där Alingsås Energi levererat el och svartfiber till företaget och de i
sin tur levererat IT-tjänster till Alingsås Energi.
– Att vi känner till Alingsås Energi sedan
tidigare var inte oviktigt men det var
konkurrenskraftiga grundtjänster och en

relevant prisbild i kombination med en
leverans av 100 procent grön el som fällde
avgörandet, klargör Bruno Blomqvist.
Det första avtalet trädde i kraft i juli 2020
och allt eftersom kopplades de olika anläggningarna runt om i landet på efter det att
befintliga avtal löpte ut. Avtalet är tecknat
fram till sista maj 2023.
– Givetvis är en sådan här affär en stor
fjäder i hatten för oss och ett gott bevis
på att vi är konkurrenskraftiga på den
nationella elhandelsmarknaden, konstaterar
en nöjd Anders Nellskog, säljansvarig vid
Alingsås Energi.

Bruno
Blomqvist

Anders
Nellskog
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LJUSDESIGNERS 2020
• Margaretha Stenmark, Alingsås Energi – Ballerina på lina (Lillån).
• Jan Simon, JS Light – Pixel Highlights (Lillån) och Flytande Universum
(Gerdsken)
• Bertil Göransson, Luxera – Flytande Universum (Gerdsken)
• Kajsa Sperling, White Arkitekter – Elden (Lilla Torget)
• Andreas Milsta, White Arkitekter – Färgeribron
• John Hallgren, Taras Ljusdesign – Gasverksbron

Ett uppskattat ljus under
pandemin och höstmörkret
På grund av pandemin blev det ett lite annorlunda år även för Lights in Alingsås 2020.
Under temat Find The Lights fick besökarna på egen hand upptäcka årets installationer
– och det gick bra det med!

F

aktiskt över förväntan. Vi har fått
mycket positiv feedback från såväl
besökarna som handlare, kafé- och
restaurangägare. Jag tror att de allra flesta
var glada att vi istället för att ställa in, ställde
om och gav alla besökare en upplevelse
i dessa tider, säger Maria Björsson som
tillsammans med Camilla Boström höll i de
övergripande trådarna.
Redan tidigt på året insåg projektledningen för Lights in Alingsås att det inte
skulle kunna bli ett ”vanligt” evenemang.
Det formella beslutet togs i maj och det
innebar bland annat att workshopen
flyttades fram till 2021. Istället valdes ljusdesigners från närområdet och ingen fast
slinga markerades. Inga guidade turer
arrangerades och besökarna hänvisades
till appen för en digital guidning. Lägg
därtill ett försiktighetstänk med skyltning
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om att hålla avstånd och att i övrigt följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Totalt upprättades 24 ljuspunkter bestående av en mix av redan permanenta, nya
permanenta samt tillfälliga och experimentella installationer.
Två av de nya och permanenta installationerna var Gasverksbron och Färgeribron. De
tillfälliga experimentella installationerna,
som var åtta till antalet, skapades av lokala
ljusdesigners och bakom några installationer
stod Alingsås Energi. Övriga permanenta
installationer som visades upp var gjorda
mellan 2004 och 2019. Lika uppskattat som
vanligt var givetvis Barnens Lights (Rosa
Himmel) i Plantaget i regi av designern och
dramapedagogen Malin Wallin.
De 24 ljusinstallationerna var utspridda
mellan Gerdsken via Stampens kvarn och in
mot centrum och vidare ner mot Nolhaga –

detta kryddat med vissa avstickare som man
kunde hitta via den digitala kartan i appen.
Som vanligt hade Alingsås Energi stor hjälp
av studenter från Alströmergymnasiets eloch energiprogram både vid uppbyggnad,
rondering och demontering av Lights in
Alingsås.
Maria och Camilla vill också framföra ett
speciellt tack till ljusdesignern Jan Simon,
alla montörer och gamla nätverkskontakter
för värdefulla insatser för att få till stånd ett
evenemang trots omständigheterna – ett
riktigt teamwork!
– Vårt mål uppfylldes med råge, dvs verka
för att Alingsås ska vara lite ljusare även efter
det att vi släckt ner Lights in Alingsås. Detta
tack vare allt fler fasta ljusinstallationer,
avslutar en nöjd Camilla och får medhåll av
kollegan Maria.
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Styrelseledamöter och ersättare

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

vid 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.

Jesper Lindahl

Billy Westerholm, vice ordf.

Bengt Sernestrand

Per-Gunnar Bernhult

Simon Köhlin*

Björn Albinsson

Roger Andersson

Eva-Lotta Pamp

Bertil Jonsson

Anne-Marlene Hjortskog

556402-5905, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01– 2020-12-31.

Bengt Eliasson

Information om verksamheten

Pamela Ludvigsson Nilsson

Fredrik Bergman

Stefan Båge, SEKO

Fredrik Wizemann, SACO

Anders Rolandsson, SEKO

Margaretha Stenmark, Vision

* Fram till augusti 2020 innehades denna plats av Zlatibor Sinik

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 2020 är slut kan vi sammanfatta att
vädret i Alingsås har varit 16 % varmare än
normalt och 7 % varmare än föregående år.
Detta påverkar våra leveranser så att de är
lägre än föregående år och även intäkterna
är lägre än föregående år, vilket till stor del
beror på det varma vädret som påverkar
intäkterna på fjärrvärme
År 2020 har präglats av hanteringen av
coronapandemin. I ett tidigt skede omstrukturerades verksamheten för att utökas till
verksamhet på fyra olika basplatser för att
kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner och beredskap. Något som vidhållits
även under sista tertialet 2020. Även distansarbete har förekommit i större utsträckning än tidigare för att minska smittspridningen. Än så länge har pandemin haft
mycket lindrig påverkan på verksamheten.

Årets Lights in Alingsås har anpassats utifrån rådande omständigheter, men responsen har varit positiv.
Genom lokala workshops tillsammans
med elstudenterna på Alströmerskolan har
evenemanget genomförts med kvalitet vilket bland annat resulterat i några permanenta installationer. Steget att kommunicera digitalt med information och guidning
via app har tagits väl emot och eventets
bidrag till det lokala näringslivet är viktigt.
Även om det blev ett annorlunda event jämfört med tidigare år, så tas goda lärdomar
och insikter med för framtiden.
Arbetet med att färdigställa vår nya datahall har pågått under hela året och byggnaden beräknas vara klar under kommande år.
Med datahallen får vi en anläggning som
medför robusta förutsättningar för bolagets interna IT-infrastruktur likväl som för
operatörer som önskar inplacering. Projektet
har pågått under en längre tid, men nu
går vi in i den avslutande fasen och kan
framöver dra nytta av anläggningens funktionalitet.
På kundsidan påverkas våra möjligheter
att utföra kundbesök av den pågående coronapandemin. Så gott det går interagerar vi
med våra kunder via Teams och telefon samt
via sociala medier istället.
Vi ser också att det kontinuerliga arbetet
med bolagets hemsida stadigvarande visar
att fler och fler nyttjar informationen den
vägen. Även anpassningar i kundsystemet
samt förbättrad möjlighet att teckna elav-
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tal med elektronisk signering kommer att
genomföras som ett steg i fortsatt digitalisering.
Under året har vi erbjudit och installerat
solceller hos kunder samt påbörjat utbyggnad av allmänna laddplatser för elfordon
i Alingsås, enligt handlingsplan som togs
fram förra året. Planerad utbyggnad har
försenats något och de första stolparna
kommer att sättas upp under första halvan
av år 2021. Vid utgången av år 2020 fanns
139 solcellsanläggningar inom vårt elnät
jämfört med 110 anläggningar vid förra
årsskiftet. Vi har en egen solcellsanläggning
som är belägen på en transformatorstation
vid Bultgatan, och produktionen används
för ersättning av elnätets normala energiförluster. Vi har också medverkat till färdigställandet av solceller på den nya pumpstationen i utkanten av Savannen.
Senaste årets personalomsättning utmanar bolaget och det fortsatta arbetet med
organisation, processer och rutiner är viktigt. Under sista tertialet ligger vi väl i fas
med rekryteringsbehovet, men vikten av
att introducera och leda medarbetare in i
verksamheten kvarstår.
Tyvärr innebär pandemin att flertalet
ännu inte har träffats fysiskt. Goda initiativ
och aktiviteter görs digitalt för att möjliggöra relationsbyggande och tillit internt.
Arbetet med att förtydliga strukturer och
processer fortgår.
Den 21 december tillträdde den nya VD
Rickard Bern och tidigare VD Jan Olofzon
lämnade sitt uppdrag efter 16 år på Alingsås
Energi.

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 gång-
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er om året och resultatet sammanställs
i Nöjd-kund-index (NKI). NKI-resultaten
jämförs med liknande företag och med
Sverigemedel för energiföretag totalt.
NKI ligger på 84 % (84 %) jämfört med
Sverigemedel för energiföretag på 66 %
(69 %). 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 53 minuter (39) under 2020.
Avbrotten under året berodde delvis på
nedfallna träd i samband med stormen
Ciara i februari men även på några större ej
planerade avbrott pga. ett tekniskt fel i
mottagningstation M1 Ljuset. Fjärrvärme
har inte haft några avbrott hos kund som
orsakats av produktions- eller distributionssystemet.
Under 2020 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 2 g/kWh (0,03
g/kWh), att jämföra med det kalla året
2010 då värdet uppgick till 55,8. Ökningen
mot föregående år förklaras av att Gjutaren
fick användas vid en större kulvertflytt på
Brogården.
För att mäta arbetsmiljön 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 90 % (75 %).
I ägardirektivet ingår även 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
(12 laddstolpar). Planerad utbyggnad under
år 2020 har försenats något och de första
stolparna kommer att sättas upp under
första halvan av 2021.
Koncernens resultat efter finansiella
poster för år 2020 är lägre än föregående år. Koncernen genererar en avkastning
på totalt kapital med 4,0 % (4,3 %), vilket motsvarar årets målsättning med 4 %.

Soliditeten för koncernen uppgår vid periodens slut till 48,8 % (47,5 %) och 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 bidra till utvecklingen av det
cirkulära och energieffektiva Alingsås, 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. Bolaget har ett färdigt koncept för
att erbjuda kunder installation av solceller.
Vid utgången av år 2019 fanns 139 (110) 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 2020 fanns fyra publika laddstolpar i Alingsås och Alingsås Energi
har en handlingsplan för utbyggnation
av laddinfrastruktur i Alingsås kommun.
Under kommande tvåårsperiod planeras en
utbyggnad av totalt 24 publika laddplatser
(12 laddstolpar).
Utöver ljusutvecklingen som beskrivs
ovan har elförbrukningen per belysningspunkt effektiviserats med ungefär 3 %.
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 styrelsen 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 avkast-

ningsränta i elnätsregleringen och omställning till nya affärer med högre konkurrens
och lägre avkastning. Investeringsnivåerna
förväntas minska på grund av lägre expansionstakt.

Flerårsöversikt*
KONCERN
Nettoomsättning

2020

2019

2018

2017

2016

239 290

252 477

247 975

234 793

234 555

Rörelseresultat

34 295

35 863

45 518

55 479

46 723

Resultat efter finansiella poster

32 219

33 533

43 143

52 050

42 567

Balansomslutning

865 729

835 760

800 138

755 802

636 868

Eget kapital

422 152

396 798

370 360

336 760

298 012

Kassaflöde från den löpande verksamheten

89 968

100 475

70 617

138 273

43 642

Soliditet, %

48,8

47,5

46,3

44,6

46,8

Vinstmarginal, %

14,4

14,3

18,6

23,8

20,1

Avkastning på eget kapital, %

7,6

8,5

11,6

15,5

14,3

Avkastning på totalt kapital, %

4,0

4,3

5,8

7,4

7,4

70

62

64

63

60		

2020

2019

2018

2017

197 010

198 073

190 419

184 548

181 215

30 106

34 543

39 950

49 167

46 502

Antal anställda, st

			
MODERFÖRETAG
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster

2016

28 138

32 214

37 396

45 808

42 246

838 575

800 972

785 295

758 772

608 056

Eget kapital

59 475

60 736

61 454

62 081

52 193

Kassaflöde från den löpande verksamheten

87 141

78 478

84 975

109 607

40 795

Balansomslutning

Soliditet, %

47,6

47,1

44,7

41,7

46,3

Vinstmarginal, %

15,4

17,6

21,2

26,9

25,8

Avkastning på eget kapital, %

7,0

8,5

10,6

14,5

15,0

Avkastning på totalt kapital, %

3,6

4,4

5,2

6,5

7,7

Antal anställda, st

70

62

63

62

59

*) Jämförelseåren 2016-2019 – antal anställda har omräknats och inkluderar visstidsanställda.			
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Personal

Medelantalet anställda i koncernen var 64
personer (61). Av totala antalet medarbetare
var 41 män (40) och 23 kvinnor (21). Vid årets
slut var antalet anställda 70 personer (inklusive en vikarie och tre visstidsanställda).
Slumpvisa drog- och alkoholtester har,
liksom föregående år, utförts inom koncernen. Friskvårdsarbetet har fortsatt med
möjlighet till en friskvårdstimme per vecka
samt ett friskvårdsbidrag om maximalt 2 500
kronor per år. Personalen har under året
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 anmälningspliktiga. 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 under 2020 certifierat mot ISO
45001. Bolaget arbetar aktivt med miljö- och
arbetsmiljöledning med stöd av dessa system.

Finansiell riskstyrning
och osäkerhetsfaktorer

Styrelserna antar skriftliga policies 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
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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
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.
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.
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 2020 blev 2,3 år för räntebindningen och 2,3 år för kapitalbindningen, vilket visar att målsättningen är uppfylld. Av internbankens portfölj har 22% ett
kapital- och ränteförfall inom 12 månader.

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).

BELOPP I TKR

NOT

KONCERN
2020

KONCERN
2019

MODERFÖRETAG
2020

MODERFÖRETAG
2019

3

239 290

252 477

197 010

198 073

10 226

8 034

10 226

8 033

8 917

7 463

8 917

7 463

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Anslutnings- och servisavgifter

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.

Likviditetsrisk

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 289 mkr var utnyttjat.

Förslag till resultatdisposition

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

Resultaträkning

19 369 133
-1 261 500
18 107 634

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
Summa
18 107 634
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.			
		

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3 827

3 934

3 825

3 903

262 259

271 908

219 977

217 472

-83 239

-95 763

-47 153

-45 956

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

-11 643

-11 086

-11 507

-10 117

4, 5

-29 234

-29 922

-28 252

-28 598

6

-51 119

-50 442

-51 017

-50 214

-52 343

-48 493

-51 555

-47 706

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-387

-339

-387

-339

-227 964

-236 045

-189 871

-182 929

34 295

35 863

30 106

34 543

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

137

325

239

325

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-2 213

-2 655

-2 207

-2 654

-2 076

-2 330

-1 968

-2 329

32 219

33 533

28 138

32 214

–

–

-29 461

-32 907

32 219

33 533

-1 323

-693

-6 864

-7 096

61

-25

25 355

26 438

-1 261

-718

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

9

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

10
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Balansräkning – tillgångar

Balansräkning – eget kapital och skulder

BELOPP I TKR

NOT

KONCERN
2020-12-31

BELOPP I TKR

KONCERN
2019-12-31

MODERFÖRETAG
2020-12-31

MODERFÖRETAG
2019-12-31

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BUNDET EGET KAPITAL

Byggnader och mark

11

88 664

92 052

61 601

64 638

Aktiekapital

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

647 891

608 141

637 459

597 273

Reservfond

Inventarier, verktyg och installationer

13

8 093

7 973

8 093

7 973

Pågående nyanläggningar

14

55 755

53 509

55 755

53 509

FRITT EGET KAPITAL

800 403

761 674

762 909

723 393

Balanserat resultat

NOT

KONCERN
2020-12-31

KONCERN
2019-12-31

MODERFÖRETAG
2020-12-31

MODERFÖRETAG
2019-12-31

19

38 000

38 000

38 000

38 000

3 367

3 367

41 367

41 367

19 369

20 087

Årets resultat

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag

15

Andra långfristiga värdepappersinnehav

16

Uppskjuten skattefordran

17

Summa anläggningstillgångar

158

158

18 740

18 740

158

158

82

652

–

–

240

810

18 898

18 898

800 643

762 485

781 807

742 291

Omsättningstillgångar

Övrigt tillskjutet kapital

13 367

13 367

Annat eget kapital inkl. årets resultat

370 785

345 431

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

422 152

396 798

422 152

396 798

Obeskattade reserver

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Utsläppsrätter
Elcertifikat

2 117

2 276

2 117

2 276

397

3 163

–

–

2 514

5 439

2 117

2 276

20

8 309

Pågående arbete för annans räkning

9 480

8 309

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

120

118

–

–

8 429

9 598

8 309

9 480

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

13 625

17 837

9 846

11 337

Fordringar hos kommunala bolag

5 123

4 697

4 832

4 680

Aktuell skattefordran

3 771

1 911

2 566

850

Övriga fordringar

8 314

8 513

11 558

11 018

23 310

25 280

17 540

19 041

54 143

58 238

46 343

46 926

65 085

73 275

56 769

58 681

865 729

835 760

838 575

800 972

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

20

18

59 475

60 736

428 167

398 707

438

469

21

438

469

89 800

83 442

–

–

90 238

83 911

438

469

9 480
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Alingsås kommun

Kundfordringar

-718
19 369

Avsättningar

VARULAGER MM

Råvaror och förnödenheter

-1 261
18 108

22

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23

15 474

21 549

15 181

14 968

290 167

287 867

293 579

289 467

27 930

25 573

27 958

26 021

19 768

20 062

13 777

10 605

353 339

355 052

350 495

341 061

865 729

835 760

838 575

800 972
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Förändring av eget kapital

Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR

BELOPP I TKR

KONCERN
2020

KONCERN
2019

MODERFÖRETAG
2020

MODERFÖRETAG
2019

34 295

35 863

30 106

34 543

52 343

48 493

51 555

47 706

-881

-1 467

-881

-1 467

85 757

82 890

80 780

80 782

137

325

239

325

Erlagd ränta

-2 213

-2 655

-2 207

-2 655

Betald inkomstskatt

-1 796

-320

-1 655

187

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

81 885

80 240

77 157

78 640

NOT

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

24

Erhållen ränta

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

5 910

-2 235

3 144

-1 491

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar

5 955

9 996

1 348

-8 541

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

-3 782

12 475

5 492

9 870

89 968

100 475

87 141

78 478

Investeringsverksamheten
Lämnade lån/amortering av lån
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Förändring av checkräkningskredit

22

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

22

22

–

–

–

32 000

-92 465
430

-90 091
48

-92 465
430

-90 091
48

-92 035

-90 043

-92 035

-58 043

–

–

951

6 860

2 067

-10 434

3 943

-27 297

2 067

-10 434

4 894

-20 437

0

-2

0

-2

0

2

0

2

0

0

0

0

Koncern
Ingående balans 2019-01-01

Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT
TILLSKJUTET KAPITAL

38 000

13 367

38 000

ANNAT EGET KAPITAL
INKL. ÅRETS RESULTAT

SUMMA

318 993

370 360

13 367

26 438
345 430

26 438
396 798

38 000

13 367

345 430

396 797

38 000

13 367

AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

Ingående balans 2019-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

38 000

3 367

38 000

3 367

Ingående balans 2020-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

38 000

3 367

38 000

3 367

Ingående balans 2020-01-01

Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

Moderföretag

25 355
370 785

FRITT EGET KAPITAL

25 355
422 152

TOTALT EGET KAPITAL

20 087
-718
19 369

61 454
-718
60 736

19 369
-1 261
18 108

60 736
-1 261
59 475

Under fritt eget kapital för moderföretaget återfinns ett aktieägartillskott om 10 000 tkr med återbetalningsskyldighet.		
Under övrigt tillskjutet kapital för koncernen återfinns ett aktieägartillskott om 10 000 tkr med återbetalningsskyldighet.		
			

Noter

BELOPP I TKR OM INTE ANNAT ANGES

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

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.

Koncernredovisning

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 2020.
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 bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade

reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten
skatteskuld och eget kapital. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader
mellan redovisat och skattemässigt värde.
Utöver vad som framgår av bokslutsdispositioner och obeskattade
reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med dem som beskrivs
och tillämpas av moderföretaget om inte annat anges specifikt
nedan.

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

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster, som uppkommit genom transaktioner mellan 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
23
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inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och
energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.
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FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER

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.

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
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.

UTSLÄPPSRÄTTER

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING

FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION AV ENERGI

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
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.
24
37

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

NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

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

Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon
indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har
minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens
återvinningsvärde.
Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl
som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Koncernbidrag

Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Balansräkning

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 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.
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.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras
skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar
i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i
resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som
redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida
skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för
att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
AVSÄTTNINGAR

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

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

Org nr: 556402-5905

för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och
koncernredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara 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 räkenskaps-

år som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR
IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen har betydande värden redovisade i 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.

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden.
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
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50 451
70 451
89 453
16 857
23
12 055
239 290

2020

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

2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse och
verkställande direktör
1 602

MODERFÖRETAG

–
70 451
89 453
16 857
155
20 093
197 010

255
118
–
373

2019

258
372
–
629

KONCERN

2019

MODERFÖRETAG

2020

2019

KPMG AB					
Revisionsuppdraget
178
125
110
94
Biträde till
lekmannarevisorerna
46
90
46
45
Andra uppdrag
–
9
–
–
Summa
224
224
156
139

Summa löner och
andra ersättningar
2020

258
372
–
629

MODERFÖRETAG

2020

2019

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

Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för styrelse och VD
Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

KONCERN

2020

2020

KONCERN

21
40
61

MODERFÖRETAG

1
6
7

1
6
7

1
6
7

1
6
7

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor
2
Män
4
Totalt
6

2
4
6

2
4
6

2
4
6

NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERN

MODERFÖRETAG

2020

2019

2020

2019

–

–

200

260

26

194

–

–

109

130

–

–

2

1

39

65

Summa
137
325
			

239

325

269

180

162

Ränteintäkter från
övriga företag

2019

2019

2019

Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

23
23

2020

MODERFÖRETAG

2020

2020

24
24

2019

2019

2019

45
45

MODERFÖRETAG

KONCERN

Kvinnor
23
21
23
Män
41
40
41
Totalt
64
61
64
				
Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Ränteintäkter från
koncernföretag
Ränteintäkter från
Alingsås kommun

Löner och ersättningar till anställda

Nettoomsättning per verksamhetsgren
2019

255
118
–
373

2019

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER

Övriga anställda

KONCERN

KONCERN

NOT 6 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

Elförsäljning
Elnät
Fjärrvärme
Fibernät
Vindkraft
Tjänster
Nettoomsättning

Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Summa

2020

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.

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.

2020

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

Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget
48
Summa
48
		
Tot. ersättn. till revisorer
272

UPPSKJUTNA SKATTER

LIKVIDA MEDEL

Medelantalet anställda

NOT 4 OPERATIONELL LEASING

Övriga finansiella intäkter

NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER			
KONCERN

MODERFÖRETAG

2020

2019

2020

2019

-32

-17

-26

-17

Räntekostnader
till övriga företag
Räntekostnader
till Alingsås kommun

-2 181

-2 637

-2 181

-2 637

Summa

-2 213

-2 655

-2 207

-2 654

NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER

1 590

1 602

1 533

32 455

30 987

32 408

30 777

34 056

32 578

34 010

32 310

3 463
1 043
11 734
15 196

3 290
858
10 237
13 527

3 536
1 043
11 559
15 095

3 340
858
10 161
13 500

KONCERN

Överavskrivningar
Erhållna koncernbidrag
Summa

MODERFÖRETAG

2020

2019

–
–

-29 460
–

-33 858
951

0

0

-29 460

-32 907

–
–

2020

2019

Enligt VD:s anställningsavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida
ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner utöver gällande 6
månaders uppsägningstid.
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NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 12 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR			

2020

KONCERN

MODERFÖRETAG

2019

2020

2019

64

-25

61

-25

Förändring av uppskj. skatt
avseende temp. skillnader

-570

109

–

–

Förändring av uppskj. skatt
avseende obeskatt. reserver

-6 358

-7 179

–

–

Summa

-6 864

-7 096

61

-25

Aktuell skatt

Genomsnittlig effektiv
skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt enl. gällande
skattesats (21,4%)

21,3%

21,2%

4,6%

-3,6%

32 219

33 533

-1 323

-693

40

–

23

–

Utgående ack.
avskrivningar

-148

Ingående ack.
nedskrivningar

-341

Förändring av uppskj. skattefordran avseende elcertifikat
Förändring av uppskjuten skatt
avseende obeskattade reserver

-149

-306

0

0

–

–

Utgående ack.
nedskrivningar

592

-135

–

–

Redovisat värde

-570

109

–

–

247

280

–

–

Korrigering från föreg. år

64

-25

61

-25

Redovisad skattekostnad

-6 864

-7 096

61

-25

Bolagsskatten sänks till 20,6 % år 2021, vilket påverkar beräkningen av
den uppskjutna skatten för räkenskapsåret 2020.
NOT 11 BYGGNADER OCH MARK				
2020

KONCERN

MODERFÖRETAG

2019

2020

2019

122 859

118 442

94 655

90 238

51

3 561

51

3 561

-63
-211
919		

-63
919

-211
–

Utgående ack.
anskaffningsvärden

122 699

122 859

94 495

Ingående ack.
avskrivningar

-30 807

-27 496

-30 017 -27 058

Årets avskrivningar

211

13

211

13

-3 324

-3 088

-2 972

-34 035

-30 807

Redovisat värde

88 664

92 052

28

94 655

-3 439

Utgående ack.
avskrivningar

Taxeringsvärde, byggnader
Taxeringsvärde, mark

Årets avskrivningar

148

Justering av skatt avseende
temporära skillnader

Försäljningar/
utrangeringar

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Ingående ack.
avskrivningar
Försäljningar/
utrangeringar

283

Skatteeffekt av ej
skattepliktiga intäkter

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Omklassificeringar

-7 176

Skatteeffekt av ej
avdragsgilla kostnader

Inköp

Inköp

Försäljningar/
utrangeringar

-6 895

Skatteeffekt av uppkommet
underskottsavdrag

Ingående ack.
anskaffningsvärden

Ingående ack.
anskaffningsvärden

44 354
8 791

42 517
7 648

-32 894 -30 017
61 601
24 450
8 791

64 638
22 613
7 648

2020

KONCERN

973 148

42 696

44 191

-523

-863

MODERFÖRETAG

MODERFÖRETAG

2019

1 067 296

2020

1 055 448
42 696
-523

43 100

2019

961 300
44 191
-863

43 100

50 820

50 820

1 152 569

1 067 296

-458 156

-416 506

-457 175

-415 961

252

574

252

574

-42 224

-45 338

-41 788

-503 678

-458 156

-502 261

-457 175

Inköp

Försäljningar
/utrangeringar

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Ingående ack.
avskrivningar

Försäljningar/
utrangeringar

Årets avskrivningar
Utgående ack.
avskrivningar

Redovisat värde

Inköp

Omklassificeringar

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Redovisat värde

2020

ANDELAR

100,0 (100,0)
13 333
			

-1 000

-1 000

647 891

608 140

637 459

597 273

NOT 17 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

MODERFÖRETAG

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
SKULD

82

–

2019

30 340

30 411

30 340

30 411

-2 201

-1 315

-2 201

-1 315

31 777

30 340

31 777

30 340

-22 367

-20 735

-22 367

-20 735

1 811

1 314

1 811

1 314

3 638

1 244

-3 129

-2 946

-3 129

-2 946

-23 685

-22 367

- 23685

-22 367

8 093

7 973

8 093

7 973

53 509

46 079

KONCERN

Övriga temp. skillnader

Finans. anläggningstillg.

Upplupna intäkter
Övriga poster
Redovisat värde

21 232
2 078
23 310

2019

159

159

159

159

159

159

159

159

-1

-1

-1

-1

Redovisat värde

158

158

158

2020

158

KONCERN

MODERFÖRETAG

2019

2020

2019

15

15

15

15
143

143

158

158

143

143

158

158

2019
UPPSKJUTEN
SKULD

UPPSKJUTEN
FORDRAN

82

652

–

652

82			

KONCERN

23 511
1 770
25 280

2020

TEMPORÄR
SKILLNAD

MODERFÖRETAG

2020

15 532
2 008
17 540

652

NOT 19 AKTIEKAPITAL

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2019

MODERFÖRETAG

2019

UPPSKJUTEN
FORDRAN

Redovisat värde			

2020

KONCERN

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

2020

2020

2020

Utgående ack.
anskaffningsvärden

Netwest Sweden AB

-1 000

2019

2020

Ingående ack.
anskaffningsvärden

Svensk Inköpscentral
för Infrastruktur
Ekonomisk Förening (Sinfra)

-1 000

1 244

18 740
18 740

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.

-1 000

3 638

2019

18 740
18 740

-1 000

2020

18 740
18 740

REDOVISAT VÄRDE
ANTAL		

ANDEL %

KAPITAL (RÖSTER)

-1 000

2019

17 337
1 703
19 041

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck			
MODERFÖRETAG
Tecknade och betalda aktier:			
2020
2019
Vid årets början			 380 000 380 000
Summa aktier vid årets slut			 380 000 380 000

NOT 21 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Ingående ack.
anskaffningsvärden

18 740
18 740

-1 000

KONCERN

2019

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

1 140721 1 055 448

-45 774

2020

Ingående ack. anskaffningsvärden
Utgående ack. anskaffningsvärden

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående ack.
anskaffningsvärden

NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

KONCERN

2019

64 376

41 096

2020		

MODERFÖRETAG

2020

53 509

2019

KONCERN

64 376

Obeskattade reserver

-43 833

-51 963

Periodiseringsfonder
Utsläppsrätter

46 079

41 096

-43 833

-51 963

55 755

53 509

55 755

53 509

55 755

53 509

55 755

53 509

Pågående nyanläggningar fördelas: Elnät 7 216 tkr (14 958), Värme

3 131 tkr (5 180), Fibernät 42 377 tkr (30 227), Belysning 2 328 tkr (2 714),
Laddstolpar 362 tkr (90), Fastigheter 341 tkr (340).

Ack. överavskrivningar

Övriga temp. skillnader

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
FORDRAN

–		
–		
–		

Redovisat värde			
MODERFÖRETAG

Utsläppsrätter

–		

Redovisat värde			

2019
UPPSKJUTEN
SKULD

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
FORDRAN

89 800

–		

–

–		

–

–		

–

–		

89 800			

0			

UPPSKJUTEN
SKULD

83 442
–
–

83 442
–

0
29

AENAB 2 0 2 0

AENAB 2 0 2 0

Org nr: 556402-5905

Org nr: 556402-5905

NOT 20 OBESKATTADE RESERVER

MODERFÖRETAG

			
Ack. överavskrivningar			

2020

2019

428 167 398 707

Redovisat
värde			 428 167 398 707
		
I obeskattade reserver ingår 20,6% uppskjuten skatt.
NOT 22 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljad limit uppgår till

KONCERN

2020

2019

365 000

365 000

MODERFÖRETAG

2020

2019

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERN

2019

MODERFÖRETAG

2020

2019

Upplupn. personalkostn.
Upplupn. energikostn.
Övriga poster

4 269
9 122
6 376

2 831
12 044
5 187

4 268
3 134
6 376

2 831
2 588
5 186

Redovisat värde

19 767

20 062

13 777

10 605

MODERFÖRETAG

2020

2019

2020

Avsättning till pensioner

-30

-35

-30

-35

Tilldelade utsläppsrätter

-1 816

-1 949

-1 816

-1 949

964

516

964

516

1

1

1

-881

-1 467

-881

Realisationsresultat på
immat. och mat. anl.tillgång.
Övrigt
Summa

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
NOT 27 DEFINITION AV NYCKELTAL

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.
		
NOT 28 RESULTATDISPOSITION

NOT 24 ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET
KONCERN

Av koncernens nettoomsättning utgjorde 21,1 % (20,2 %) omsättning
inom kommunkoncernen.
Av inköpen avsåg 3,4 % (6,4 %) rörelsekostnader och investeringar
från motparter inom koncernen.
Dotterföretaget köper administrativa tjänster inom ekonomi, fakturering, personal, löner mm.					
		
NOT 26 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

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 289 011 tkr
(286 945 tkr). Moderföretaget nyttjar checkräkningskredit på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 292 374 tkr (288 431).
Utnyttjad checkräkningskredit redovisas som kortfristig fordran/
skuld gentemot Alingsås kommun.

2020

NOT 25 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

2019

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt
18 107 634 kr.				
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:		
				
Balanseras i ny räkning
18 107 634
Summa
18 107 634
		

1
-1 467

Alingsås den 25 februari 2021

Rickard Bern
Verkställande direktör

Per-Gunnar Bernhult
Ledamot
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Thomas Pettersson
Ordförande

Jesper Lindahl
Ledamot

Billy Westerholm
Vice ordförande

Björn Albinsson
Ledamot

Roger Andersson
Ledamot

Stefan Båge
Arbetstagarrepresentant

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot

Margaretha Stenmark
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 mars 2021
KPMG AB

Min granskningsrapport har avgivits den 25 februari 2021

Thomas Bohlin, Auktoriserad revisor

Anita Andersson, Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Hänt under 2020

ELENS DAG

Detta annorlunda år har inneburit

Elens dag firade vi med fika och energirådgivning. Jonas Dahl (energirådgivare
i Alingsås kommun) var på plats i kundmottagningen tillsammans med Kenneth,
Annika och Camilla.

färre fysiska kontakter och aktiviteter.
Istället har mycket skett digitalt. Trots
detta har det ändå hänt en hel del.

DIGITAL FÖRELÄSNING

Maria Soxbo: Det hållbara hemmet
– inred för både kropp och klot.
Föreläsningen som var bokad till Framtidsveckan i
mars flyttades till hösten och genomfördes sedan
digitalt i november. Tillsammans med Alingsåshem
bjöd vi in våra kunder till en inspirerande föreläsning
om hur vi ska förhålla oss till inredningstrender,
konsumtionsmönster och om de många fördelarna
med att inreda med
hållbarhet som
röd tråd.

JULGRANSPLUNDRING

11 januari upprepade vi förra
årets succé med julgransplundring. Besökarna bjöds på korv
med bröd, fiskedamm och rundtur inne på värmeverket. Nytt
för i år var även ”utställningen”
av våra olika arbetsfordon som
barnen fick sitta i, ett mycket
populärt inslag för dagen.

TJUGO LJUSÅR FRÅN ALINGSÅS
Vi firade starten av Lights in Alingsås 1 oktober med en bokrelease
av ”Tjugo ljusår från Alingsås”. Vi marknadsförde boken i ett tält
utanför Akademibokhandeln. På plats fanns även Patrik Gunnar
Helin som står för alla foton och formgivningen av boken.

DIGITAL AVTACKNING AV JAN

Efter 16 år i bolaget tackade vi av Jan Olofzon helt digitalt i
kundmottagningen med blommor, tal och presenter från både
samarbetspartners, kollegor och medarbetare. Vi välkomnade
även Rickard Bern in i sin nya roll och Alingsås Energis styrelseordförande Thomas Pettersson höll en intervju med dem båda.

DIGITAL JULFEST
Den årliga jullunchen
omvandlades till
en digital julfest.
Med roliga digitala
aktiviteter så
som musikquiz
tillsammans med
”Skön Underhållning”
och god mat blev
det många skratt
denna kväll.
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DIGITAL KICKOFF

I september, mitt under pandemin,
hade vi vår första digitala kickoff. Jan
Marklund ledde dagen med samtal och
gruppövningar, och vi fick även se en inspirerande föreläsning av Renata Chlumska.

JULGRAN VIMPELN

För andra året i rad sponsrade vi en julgran på
Vimpeln i samband med Lions Alingsås julgranskampanj. I år gick alla insamlade pengar till att
göra livet lite enklare för de familjer som inte
riktigt får vardagsekonomin att gå ihop.
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VÄLKOMNA TILL ALINGSÅS ENERGI!
Under 2020 anställde vi på Alingsås Energi åtta nya medarbetare.
Här får du lära känna dem alla lite närmare.
1. FUNKTION/AVDELNING/TIDPUNKT?
2. TIDIGARE ANSTÄLLNING?

3. VAD LOCKADE MED ALINGSÅS ENERGI?

ELIAS ANDERSSON, 20 ÅR

1. Elmontör på Serviceavdelningen (fr o m 16 november 2020).
2. Direkt från yrkeshögskolan i Åsbro (Örebro).
3. Kände till företaget sedan förut då jag gjort praktik här och då trivdes jag bra.
4. I Stora Mellby.
5. Bor hemma hos farsan.
6. Spelar fotboll med Stora Mellby SK i division 6.
7. Resa och att träffa vänner och familj på ett mer ”riktigt” sätt.

4. BOR?

5. FAMILJ?

6. INTRESSE/HOBBY?

7. EFTER ETT ANNORLUNDA ÅR – VAD LÄNGTAR DU MEST TILL?

THERESE HOLMER OLSSON, 48 ÅR

1. GIS-tekniker på Teknikavdelningen på Bulten (fr o m 1 februari 2020).
2. 24 år på Göteborg Energi – senast som kartingenjör.
3. Nya utmaningar och att vidga mina vyer.
4. I Bohus.
5. Skild/singel, två barn 15 och 19 år.
6. Tränar på gym 5-6 gånger i veckan, tar långa promenader och umgås
med vänner och mina barn.
7. Att allt ska bli så normalt som möjligt (skratt) och kanske en utlandsresa.

ROBIN BERGSTRÖM, 34 ÅR

1. Elmontör på Serviceavdelningen (fr o m 14 april 2020).
2. Kommer närmast från Assemblin i Alingsås, där jag
jobbade som ledande montör.
3. Friheten, ansvaret och att det kanske inte är riktigt
lika stressigt här som att gå på byggena hela dagarna.
4. I Bergstena.
5. Fru och två barn, 3 och 5 år.
6. Att vara ute i skog och natur, kolla på sport på tv och
spela lite golf (hcp 23).
7. En helt vanlig vardag då man kan göra som man
vill – typ gå på restaurang, handla eller resa.

CAMILLA BOSTRÖM, 28 ÅR

1. Anställd på Marknadsavdelningen som Event Manager för Lights
in Alingsås till 80% och Eventkoordinator på Alingsås Energi till 20%
(fr o m 1 februari 2020).
2. Har tidigare jobbat med Lights in Alingsås i projektform på Alingsås Energi
sedan 2018 och dessförinnan i samma roll men under Estrads organisation
sedan 2015. Har under tiden jobbat parallellt som event- och aktivitetsledare
på Aventi.
3. För mig var det en trygghet att erhålla en tillsvidareanställning och få jobba
med både Lights in Alingsås och andra events på Alingsås Energi.
4. I Mölndal.
5. Singel.
6. Baka är min passion. Jag har en dröm om att en gång i framtiden få
utbilda mig till konditor. Sedan gillar jag att fika och att sjunga i kör.
7. Att få möjlighet att resa mer, framförallt i Europa.
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JOHANNA HELLSTRÖM, 37 ÅR

1. Elnätsprojektör på Teknikavdelningen (fr o m 1 januari 2020).
2. Närmast kom jag från Ikkab som konsult och dessförinnan jobbade jag
på Vattenfall.
3. Att få verka ”i det lilla”, dvs kunna vara med och påverka
utvecklingen i ett lite mindre och mer familjärt bolag.
4. I Od i Herrljunga kommun.
5. Särbo och två barn, 7 och 10 år.
6. Jag gillar att vara ute i naturen och att fixa i trädgården. Sedan läser
jag en hel del.
7. Det kanske låter klyschigt – men att få möjlighet att resa och att träffa
släkt, vänner och arbetskollegor.

TOBIAS JIDHAGE, 39 ÅR

1. Servicechef på Serviceavdelningen (fr o m 1 maj 2020).
2. Kommer från Göteborg Energi där jag jobbat som planeringsingenjör.
3. Att få återvända till min hemstad och bidra till en samhällsnyttig funktion.
4. I Floda.
5. Sambo och två barn, 4 och 7 år.
6. Få se nu: HiFi och musik samt amerikanskt 70-tal.
7. Att som chef få träffa och lära känna mina medarbetare.

MARTIN ENGMAN, 48 ÅR

1. Elmontör på Serviceavdelningen samt utbildningsansvarig
(fr o m 7 december 2020).
2. Återvänder till Alingsås Energi efter knappt två år på Assemblin.
Dessförinnan hade jag jobbat elva år på Alingsås Energi.
3. Jobbet på Assemblin utvecklade sig inte riktigt så som jag hade
hoppats på och när jag så fick ett tips om att det var en tjänst ledig
på Alingsås Energi så slog jag till.
4. I Alingsås.
5. Sambo och två barn, 13 och 17 år.
6. Åker motorcykel, enduro och har alltid gillat rally.
7. Ett normaltillstånd!

MALIN TILDEFELT, 43 ÅR

1. Jag jobbar som systemansvarig (BFUS) på marknadsavdelningen.
2. På Hogia som branschspecialist.
3. Rollen och arbetsuppgifterna i sig. Inte minst utmaningen att ta mig
an digitaliseringsprocessen.
4. I Lerum.
5. Man och två barn, 12 och 15 år.
6. Promenera och vandra samt att umgås med familj och vänner.
7. Att få träffas obehindrat.
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Nyckeltal visar att företaget
kan möta utmaningar

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

för Alingsås Energi AB

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB,

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.
			

Leverans
Graddagar

2020

2019

2018

556499-0413, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

2017

2016

%

84%

90%

93%

94%

96%

GWh

212,8

218,8

225,3

221,6

226

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet)

GWh

110,9

119,2

121,5

119,3

121,6

Elförsäljning (totalt såld elenergi inom elhandeln)

GWh

132,1

138,1

141,5

142,4

156

(anger uppvärmningsförhållandet gentemot ett normalkallt år)

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet)

Produktion						
Fjärrvärmeproduktion

GWh

132

139,9

144,3

142,6

143

GWh

0,68

0,93

1,06

1,23

1,15

GWh

16,6

12,3

14,2

8,67

–

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

0

0

(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

1,98

0,03

0,11

1,12

3,55

kg

23 175

22 116

22 066

22 842

23 983

kg

1 158

974

1 290

716

727

kg/fordon

2014

1530

1 633

1 423

2 413

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

70

62

64

63

60

Information om verksamheten
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 2020 varit 16% varmare än
ett normalår och den kalla vintern uteblev
vilket innebär att leveranserna har minskat
något. Systempriset på el har under större
delen av året varit på rekordlåga nivåer för att
avsluta året på en mer normal nivå.
Affären kring elhandeln påverkas av hård
konkurrens och låga marginaler. För att öka
tryggheten hos våra kunder är bolaget sedan
ett år tillbaka certifierat enligt Schysst
Elhandel och i en hård konkurrens kan vi konstatera att vi har lojala kunder som väljer att
omteckna sina avtal. Intresset för solceller

fortsätter och vi har installerat en anläggning
under året. Nöjd-kund-index (NKI) ligger fortfarande kvar på en hög nivå.
Elproduktionen vid våra vattenkraftverk
Solveden, Torska och Tollered har varit högre
än budget. Totalt sett når bolaget ett bättre
resultat än väntat, mycket tack vare handel av
elcertifikat och låga priser på ursprungsgarantier.

Flerårsöversikt*
2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning		

55 740

69 612

71 098

61 102

63 778

Rörelseresultat		

4 189

1 321

5 568

6 312

221

Andel kvinnor

%

34%

35%

34%

30%

33%

Sjuktal (andel sjuktal av arbetstid, ny beräkningsgrund 2017)

%

3,0%

3,3%

3,0%

2,2%

–

%

90%

75%

85%

91%

98%

Resultat efter finansiella poster		

4 081

1 320

5 748

6 242

321

Balansomslutning		

52 913

58 316

89 089

119 535

46 122

Eget kapital		

35 297

33 185

33 709

35 008

23 353

951

38 860

1 750

-5 792

2 847

Soliditet, %		

78,9

65,6

42,6

32,4

55,0

Avkastning på eget kapital, %		

9,8

3,5

15,1

16,1

1,3

Avkastning på totalt kapital, %		

8,1

2,7

6,9

5,5

1,1

Antal anställda, st		

0

0

1

1

1

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)

antal
antal

24
3

9
3

8
6

16
6

Kvalitet						

NKI för energikoncernen (Nöjd kund-index)

Avbrottstid (medelavbrottstid i min/år)

7
5

%

84%

84%

86%

81%

87%

min/år

52,8

39,4

61

32,6

9,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

*) Jämförelseåren 2016-2019 – antal anställda har omräknats och inkluderar visstidsanställda.			
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AEAB 2 0 2 0

Org nr: 556499-0413

Personal

Ingen heltidspersonal är anställd på
Alingsås Energi AB.

Miljö

Alingsås Energi har sedan 2015 certifierat sitt miljöarbete mot ISO 14001.
Arbetsmiljöarbetet är under 2020 certifierat
mot ISO 45001. Bolaget arbetar aktivt med
miljö- och arbetsmiljöledning med stöd av
dessa system.

Framtida utveckling

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 marknadsräntor påverkar verksamhetens resultat och/eller kassaflöden på ett negativt sätt.
38

Org nr: 556499-0413

Marknadsrisker
ELPRISRISK

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

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.

Förslag till resultatdisposition

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

30 848 502
2 111 574
32 960 076

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
Summa
32 960 076

Resultaträkning
BELOPP I TKR

NOT

2020

2019

3

55 740

69 612

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

33

69 644

-40 706

-55 531

-1 698

-2 405

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.			
		

2
55 742

Anläggningskostnader
Övriga externa kostnader

4

-8 261

-9 373

Personalkostnader

5

-101

-228

-787

-787

-51 554

-68 324

4 189

1 321

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

98

260

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-206

-261

-108

-1

4 081

1 320

-1 402

-1 952

2 679

-632

-568

109

2 112

-524

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

9

Likviditetsrisk

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

Balansräkning – eget kapital och skulder

BELOPP I TKR

NOT

BELOPP I TKR

2020-12-31

2019-12-31

NOT

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BUNDET EGET KAPITAL

Byggnader och mark

10

27 063

27 415

Aktiekapital

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

10 431

10 867

Reservfond

Inventarier, verktyg och installationer

12

0

0

37 494

38 282

2020-12-31

15

Uppskjuten skattefordran

Årets resultat
13

Summa anläggningstillgångar

82

652

82

652

37 576

1 333

1 333

1 004

1 004

2 337

2 337

30 849

31 372

FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019-12-31

2 112

-524

32 960

30 849

35 297

33 185

7 754

6 352

294

6 581

38 933
Obeskattade reserver

16

Omsättningstillgångar
IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Elcertifikat

397

3 163

Kortfristiga skulder

397

3 163

Leverantörsskulder

120

118

120

118

Övriga skulder

VARULAGER MM

Pågående arbete för annans räkning

Kundfordringar
17

Fordringar hos kommunala bolag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

18

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Fordringar hos Alingsås kommun

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

17

3 779

6 502

3 412

1 599

291

16

1 205

1 060

365

684

5 769

6 240

14 820

16 102

–

–

15 337

19 383

52 913

58 316

3 578

2 741

5 990

9 457

9 863

18 779

52 913

58 316

Förändring av eget kapital
BELOPP I TKR

AKTIEKAPITAL

Ingående balans 2019-01-01

1 333

Omklassificering

ÖVERKURSFOND

RESERVFOND

804

200

-804

804

BALANSERAT RESULTAT

TOTALT EGET KAPITAL

31 372

33 709

-524

-524

–

Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

1 333

0

1 004

30 849

33 185

Ingående balans 2020-01-01

1 333

–

1 004

30 849

33 185

2 112

2 112

32 960

35 297

Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

1 333

0

1 004

Under fritt eget kapital återfinns ett aktieägartillskott om 10 000 tkr med återbetalningsskyldighet.			
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Kassaflödesanalys

Noter

BELOPP I TKR

BELOPP I TKR OM INTE ANNAT ANGES

NOT

2020

2019

4 189

1 321

787

787

4 976

2 108

98

260

Erlagd ränta

-206

-261

Betald inkomstskatt

-142

-507

4 726

1 600

2 764

-744

1 427

31 345

-7 966

6 659

951

38 860

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

Erhållen ränta

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar

17

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag
Upptagna lån/amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

17

-951

-6 860

–

-32 000

-951

-38 860

0

0

–

–

0

0

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.		

Resultaträkning

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.

Balansräkning

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INTÄKTSREDOVISNING

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

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

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.

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.

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 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

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.
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Derivatinstrument
Företaget använder olika typer av derivatinstrument (terminer och
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.
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Övrigt

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER

LIKVIDA MEDEL

KPMG AB
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag
Summa

Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden.
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.

OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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.
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.

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.
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NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

Elförsäljning
Nettoomsättning

2020

55 740
55 740

2019

69 612
69 612

2019

68
–
68

85
–
85

Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget
Summa

23
23

22
22

Totala ersättningar till revisorer

92

106

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.
NOT 5 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

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

2020

2019

–
23

57
234

-73
0
175
101

50
0
109
159

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

2020

2019

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

2020

2019

1
6
7

1
6
7

–
1
1

–
1
1

Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör

Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR IMMATERIELLA

2020

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt

23

–
–
0

291

–
–
0

NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter från Alingsås kommun
Ränteintäkter från övriga företag
Summa

2020

26
72
98

2019

194
66
260

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader till övriga företag
Summa

2020

-206
–
-206

2019

-261
–
-261

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
Skatt enligt gällande skattesats (21,4%)
Skatteeffekt av uppkommet
underskottsavdrag
Förändring av uppskjuten
skattefordran avseende elcertifikat

2020

2019

-1 402
–
–
-1 402

-1 102
101
-951
-1 952

2020

2019

-570
-568

109
109

2 679
-573

-632
135

16

–

-570

109

2

–

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:		
Justering av skatt avseende temporära skillnader 592
Övriga ej avdragsgilla kostnader
-35
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
0
Korrigering från föregående år
2
Redovisad skattekostnad
-568
NOT 10 BYGGNADER OCH MARK

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

2020

28 204
–
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 204

-135
-1
0
–
109

2019

28 204
–
–

28 204

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

-789
–

-437
–

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 141

-789

27 063

27 415

Årets avskrivningar
Redovisat värde

-352

-352

NOT 11 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

2020

2019

11 848
–
–

11 8481
–
–

-981
–

-545
–

11 848

11 848

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 417

-436

-436

Redovisat värde

10 431

10 867

-981
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AEAB 2 0 2 0

AEAB 2 0 2 0

Org nr: 556499-0413

Org nr: 556499-0413

NOT 13 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
2020
TEMPORÄR
SKILLNAD

2019

UPPSKJUTEN
SKULD

Finansiella anläggningstillgångar
82
–
Redovisat värde			

UPPSKJUTEN
FORDRAN

2019

Ingående ackumulerade avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

–
0

-22
-22

Redovisat värde

0

0

–
0

22
22

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2020

5 769
5 769

2019

6 240
6 240

NOT 15 AKTIEKAPITAL

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

2020

13 333
13 333

NOT 16 OBESKATTADE RESERVER

2020

Avskrivningar utöver plan
Redovisat värde

7 754
7 754

2019

13 333
13 333

2019

6 352
6 352

I övriga obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.
NOT 17 CHECKRÄKNINGSKREDIT

652
652

2020

Upplupna energikostnader
Övriga poster
Redovisat värde

5 989
1
5 990

2019

9 456
1
9 457

NOT 19 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
NOT 20 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.
NOT 21 RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt
32 960 076 kr.			
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt nedan:
Balanseras i ny räkning		 32 960 076
Summa		 32 960 076

2020

Beviljad limit uppgår till

UPPSKJUTEN
FORDRAN

NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020

Upplupna intäkter
Redovisat värde

UPPSKJUTEN
SKULD

82
652
–
82			

NOT 12 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

TEMPORÄR
SKILLNAD

–

2019

–

Bolaget innehar tillgodohavande på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 1 487 tkr (18 350). Koncernintern kreditvolym hanteras av moderföretaget
Alingsås Energi Nät AB för dotterföretaget Alingsås Energi AB. Utnyttjad checkräkningskredit redovisas som kortfristig fodran/skuld gentemot Alingsås kommun.		

Alingsås den 25 februari 2021

Rickard Bern
Verkställande direktör

Per-Gunnar Bernhult
Ledamot
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Thomas Pettersson
Ordförande

Jesper Lindahl
Ledamot

Billy Westerholm
Vice ordförande

Björn Albinsson
Ledamot

Roger Andersson
Ledamot

Stefan Båge
Arbetstagarrepresentant

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot

Margaretha Stenmark
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 mars 2021
KPMG AB

Min granskningsrapport har avgivits den 25 februari 2021

Thomas Bohlin, Auktoriserad revisor

Anita Andersson, Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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ÅRSREDOVISNING 2020

Hitta nya vägar

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

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

www.alingsasenergi.se

EL FJÄRRVÄRME FIBER

