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Fortsatt satsning på det förnybara
– och det med lokal förankring
Även 2021 blev ett år präglat av pandemin. Nu kunde vi dock luta oss mot
ett nytt sätt att arbeta. Ett sätt som implementerades redan under 2020,
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vilket gav oss bra förutsättningar för att kunna anta utmaningen och klara
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vår uppgift även nu.
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2021 kom på många sätt att bli ett omvälvande år – och då inte bara
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med tanke på pandemin. Vi har intensifierat vårt arbete vad gäller det
förnybara och lagt stort fokus på lokal samverkan med såväl våra kunder
som andra kommunala aktörer i samhällsnyttans tjänst. Mycket av detta
kan du läsa om i publikationen som du nu håller i din hand.
Vi är lite extra stolta över vårt goda ekonomiska resultat, men även
över vårt miljö- och arbetsmiljöbokslut, som också det redovisar fina

i oktober också kunde genomföra Lights in Alingsås på ett förhållandevis
normalt sätt – och gensvaret var enormt. Snacka om ett uppdämt behov
av att träffas och umgås. Vitsorden för 2021 års upplaga var både många
och goda.
Sedan går det ju inte att ducka för en något ”skakig” elmarknad med
kraftigt höjda priser under senare delen av året, vilket givetvis satte oss
alla på tuffa prov – men även detta hanterade vi på ett bra sätt.
Med detta sagt vill jag önska er alla en trevlig läsning, och på samma
gång, när jag nu går i pension, tacka för mig efter ganska exakt 22 fantastiska år på företaget. Jag vill också hälsa min efterträdare välkommen till
ett mycket kul och spännande jobb.
Inga-Lena Ström Löfqvist
Marknadschef Alingsås Energi
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Vi är en viktig
del av helheten för
stadens utveckling
Som alingsåsarnas eget energibolag har vi ett stort ansvar för hur ett attraktivt
Alingsås kan utvecklas hållbart – och det med en mindre klimatpåverkan.
Ett ständigt pågående arbete som varit vårt fokus under 2021.

D

etta är ett arbete som vi inte kan
göra själva på vår egen kant, utan
det är ett gemensamt arbete med
alla i kommunen. Därför har vi under föregående år försökt att stärka vår samverkan
och våra relationer med såväl kunder och
leverantörer som olika kommunala instanser
och andra intressenter utifrån den målsättningen. Elektrifieringen pågår i en rasande
fart i vårt samhälle och för att vi ska bli
lyckosamma behöver vi gemensamt arbeta
med våra kunder, kommunen och det lokala
samhället i stort.
Det är också därför vi går in i ett investeringsprogram för att utveckla vår ”energiring”, dvs utbyggnad och förstärkning av
mottagningsstationer samt infrastrukturen
av el för att öka vår kapacitet. Detta så att
vi lokalt, i vårt eget elnät, klarar av att förse
Alingsås med el, när och var behovet finns.
Ett långsiktigt arbete, där fokus under 2021
varit planering, dialog och analys.
Elektrifieringen medför också ett stort
behov av laddinfrastruktur och Alingsås
Energi har under året agerat på den
handlingsplan, som funnits för att etablera
publika laddstolpar samt bakomliggande
betalsystem. Expansionen kommer att
fortsätta under innevarande år.
Under 2021 har vi också fortsatt att
investera i vårt fibernät, främst på landsbygden, med hjälp av offentliga bidrag.
Fibernätet har varit en livsnerv i en tid med
distansarbete till följd av pandemin, och
leveranskvaliteten från oss har varit mycket
god. Onekligen ett kvitto på ett väl rustat
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Elektrifieringen pågår
i en rasande fart i vårt
samhälle och för att vi
ska bli lyckosamma
behöver vi gemensamt
arbeta med våra kunder,
kommunen och det lokala
samhället i stort.
fibernät. Som kuriosa kan nämnas att vi just
innan årsskiftet passerade 10.000 anslutningar i kommunen, vilket var mycket glädjande. Framöver kommer utbyggnadstakten
att avstanna. De affärsmässiga förutsättningarna för utbyggnad på landsbygden är
begränsade och vi är beroende av offentliga
bidrag eller annan finansiering för fortsatt
utbyggnad.
Elmarknaden har sett nya rekordpriser på
el, främst under de sista månaderna av året.
Omställningen i vårt elsystem medför förändrade risker och vi får tacka fjärrvärmen
för att elpriset inte blev ännu högre. Det är
nu viktigare än någonsin att vi ser energisystemet i dess helhet och fjärrvärmen har
en mycket central funktion att fylla för att
balansera energisystemet.
Avslutningsvis några ord om Lights in
Alingsås som vi är en central del av. Det uppskattade arrangemanget är ett starkt bidrag
till staden som varumärke och genererar

ett viktigt ekonomiskt värde för butiker,
restauranger och caféer. Detta fastslår
Handels Consulting i sin rapport efter att
en undersökning genomförts under hösten.
Rapporten visar att responsen på arrangemanget är mycket positiv generellt sett –
men den pekar även på utvecklingsområden
kring framför allt framförhållning och dialog
med näringslivet kring eventets utformning. Pandemin har under året påverkat
vår planeringsprocess, men det är något vi
givetvis ska fånga upp för att bli ännu bättre
till 2022.
År 2021 har givetvis också präglats av
pandemin. Än så länge har pandemin haft
en lindrig påverkan på verksamheten, men
takten i utvecklingsprojekt och de kreativa
processer som uppkommer i samband med
att vi tillsammans träffas har påverkats.
Personalen på Alingsås Energi ska ha all
eloge för hur de dagligen jobbar för att upprätthålla vårt uppdrag som samhällsviktig
bärare av infrastrukturtjänster under pandemin och året som gått. De har verkligen
burit en attityd i att göra det bästa av situationen. Tack till alla fantastiska medarbetare
för goda insatser under det gångna året.
När vi nu summerar år 2021 så gör vi det
med ett ekonomiskt resultat, som innebär
att vi levererar enligt de krav på avkastning
och soliditet som ägaren ställer, vilket givetvis är mycket glädjande. Och trots pandemin
så visar vi att vi står stadigt på rätt väg
framåt.

Rickard Bern, VD Alingsås Energi
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Vårt miljö- och
arbetsmiljöbokslut i korthet

FJÄRRVÄRME

Ett hållbarhetsarbete är ett långsiktigt åtagande som bygger på ett företags
förutsättningar och påverkan på omvärlden. Hur företaget arbetat och utvecklat sig
inom områdena miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter
och motverkande av korruption visas i en hållbarhetsrapportering. Denna visar företagets
påverkan – både negativt och positivt – och hur man utvecklas långsiktigt i dessa frågor.

1,3 ton

151,4 GWh
Årets produktionen av fjärrvärme var
151,4 GWh, vilket var 21,1 GWh högre än 2020.
Detta beror på att 2021 var ett normalår
temperaturmässigt och betydligt kallare än 2020.

Här visar vi en sammanfattning av Alingsås Energis Miljö- och Arbetsmiljö-bokslut 2021.
Rapporterna finns att laddas ner i sin helhet på vår hemsida.

ASKA

FORDON

Under 2021 låg växthusgasutsläppen på 1,3 ton
koldioxid per fordon jämfört med 2,0 ton
föregående år.
GAS
ETANOL

Koldioxidutsläpp från oljeeldning var
ca 0,2 ton under 2021. Utsläppen ligger betydligt
lägre jämfört med 220 ton under föregående år.

FASTIGHETSDRIFT

DIESEL/HVO

667 ton

667 ton aska (restprodukt vid värmeproduktion)
återfördes 2021 till skogen för att återställa mineralbalansen. Det är ca 50 ton mer än 2020.

GATUBELYSNING

2,11 GWh

Genom bl a byte till nya armaturer har
elförbrukningen minskat till 2,11 GWh per
ljuspunkt jämfört med 2,16 GWh tidigare år.

46

MINIMAL

KLIMATBELASTNING
Elförbrukningen till vår fastighetsdrift
utgörs av el från förnyelsebara källor
och är därför fri från fossila
koldioxidutsläpp.
Vår användning av fjärrvärme motsvarar
knappt 1 kg koldioxid under 2021. Det ska
jämföras med 525 kg under 2020.

Tänkvärt! Om vi inte haft tillgång
till fjärrvärme utan istället eldat med
fossilt bränsle hade utsläppen av
koldioxid varit 48 000 ton.

EL/LADDHYBRID

Mer än 50% av fordonsparken använder
alternativa bränslen med lägre klimatrelevanta utsläpp.

Koldioxid och producerad värme
Ton CO2

Producerad energi GWh
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0

20 liter

Endast 20 liter HVO gick åt vid användningen
av reservkraft. Motsvarande siffra 2020 var
över 3 700 liter.
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SÅLD EL-ENERGI

Under 2021 sålde Alingsås Energi 142,2 GWh el.
Detta fördelades enligt nedan:

141,5 GWh

Vattenkraften stod för den helt klart
största andelen. 141,5 GWh varav 16,6 GWh
från egen produktion.

UTSLÄPP CO2

CO2

39 ton

Vårt totala utsläpp av fossilt co2 under 2021
låg på 39 ton. Detta trots att året räknas som ett
normalår gällande temperaturen och var
16 grader kallare än 2020. Motsvarande siffra
för föregående år var 283 ton.
Direkta utsläpp för vår fjärrvärme ligger
på 0,00153 g CO2/KWh. Adderar vi
utsläpp för el och transporter blir
siffran 11,73 g CO2/KWh.

0,1 GWh

PERSONAL

17 640 kr

44 år

Medelåldern för 2021 låg på 44 år – ungerfär
samma nivå som 2020.

Under 2021 investerades 17 640 kr/anställd
i kompetensutveckling.

143 st

3,1%
Sjuktalen ligger på en normal nivå – 3,1% –
något lägre än föregående år.

2021 rapporterades totalt 143 händelser, varav
22 riskobeservationer, 14 tillbud samt 7 olycksfall.

KUNDERNAS EGENPRODUKTION

0,1 GWh kom från solanläggningar.

0,6 GWh

Vindkraften bidrog med 0,6 GWh.
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234

ANLÄGGNINGAR I VÅRT NÄTOMRÅDE
234 anläggningar av solceller på villor
fanns i vårt nätområde under året.
Motsvarande siffra under 2020 var
139 anläggningar.

92%
NMI – Nöjd Medarbetarindex – landar på 92% för 2021. Föregående år var motsvarande siffra 90%.

”Jag är stolt över att arbeta på Alingsås Energi”
9

Nytt datacenter
möter ökad efterfrågan
Under hösten 2021 invigdes Alingsås Energis nya moderna datacenter.
Det nya datacentret är avsett för alla typer av kunder och operatörer,
med högt ställda krav, som har verksamhet i och runt Alingsås.

N

u kan vi erbjuda en flexibel inplacering med plats för
servrar och datakommunikationsutrustning, som
kan anpassas efter kundens önskemål, säger Robert
Jansson, IT-ansvarig på Alingsås Energi, och fortsätter:
– Tillgängligheten gäller dygnet runt, året runt och det finns
möjlighet att placera utrustningen i separata låsta rack, som bara
det specifika företaget har tillgång till. Vi kan erbjuda antingen
ett helt eller ett halvt rack, och servicenivån är i enlighet med
Svenska Stadsnätsföreningen, Cesar2.
Enligt Robert Jansson har datacentret en modern teknik
med klimatanläggning, UPS, reservkraft, släckanläggning
samt brand-, fukt- och inbrottslarm – allt larmövervakas
dygnet runt. Lägg därtill att datacentret använder sig av
100 % förnybar el.
– Vi har därmed tagit ställning och gjort ett aktivt val för
ett hållbart samhälle, säger Robert.
I dagsläget har Alingsås Energi ett antal större kunder
som nyttjar centret. Anders Nellskog, säljansvarig på
Alingsås Energi, tror på en stor utvecklingspotential.
– Absolut! Genom vår satsning står vi väl rustade för att
ta emot fler aktörer och därmed bli ett starkt alternativ på
marknaden.
Ett företag som hoppat på tåget är Rutin IT AB, som är ett
expansivt IT-bolag på den lokala marknaden. Trots sin
relativt korta tid som bolag har Rutin lång erfarenhet från
IT-branschen och man har som affärsidé att hjälpa företag
och organisationer att utveckla och förvalta digitala tjänster,
såsom affärsstödsystem, molnbaserad telefoni och allehanda arbetsplatsrelaterade tjänster som klienthårdvaror,
skrivare och handenheter.
– Vi lockades av Alingsås Energis satsning på en ny
anläggning med modern utrustning, vilket ger en stabil
leverans och därmed trygghet för oss och våra kunder. Det
nya datacentret blir en vital driftsplattform för oss och vi
har ett högt förtroende för Alingsås Energi. Sedan gillar
vi att ”handla” lokalt för att på det sättet gynna den
gemensamma samhällsnyttan, säger entreprenören och
alingsåsaren Christer Johannesson, som äger och driver
IT-bolaget Rutin.
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Över 10 000
fiberanslutningar
Lagom till årsskiftet 2021/2022 passerade Alingsås Energi det
magiska talet 10 000 fiberanslutningar i stadsnätet i kommunen
– närmare bestämt 10 086.

U

tbyggnaden under 2021 har fortsatt
i oförminskad takt. Fokus har
legat på landsbygden, närmare
bestämt i Rödene, Simmenäs, Björkekärr,
Bälinge och en fortsatt utbyggnad i Västra
Bodarna. Denna satsning har genererat
cirka 400 villor och ett 70-tal företagsanslutningar med svartfiber och fiber under
det gångna året. Totalt består fibernätet
idag av drygt 500 km fiberkablar. Onekligen
imponerade siffror.
Under 2022 hoppas Alingsås Energi att

Robert Jansson, Alingsås Energi och Christer Johannesson, Rutin IT AB.

kunna fortsätta med utbyggnaden av fiber
på landsbygden runtom i Alingsås, förutsatt
att man erhåller stöd från Post- och Telestyrelsen och/eller Länsstyrelsen. Det sker
även en förtätning i själva stadskärnan.
– Idag är en fiberansluten fastighet lika
självklar som att villan var ansluten med
telefonledningar för 40 år sedan. Förutom
att använda fiberanslutningen för att nyttja
internet, spela spel, ringa med mera, så erbjuds nu allt fler privata och samhällsviktiga
tjänster. Denna typ av tjänster ställer krav

på att fastigheten har en snabb och stabil
uppkoppling som kan leverera tjänsterna
utan avbrott eller brist på kapacitet, säger
Robert Jansson, Affärsområdesansvarig för
Fiber.
Med tanke på antal kilometer fiberkablar
och antal anslutna till fibernätet förtjänar
Robert tillsammans med sina fiberkollegor
och säljavdelningen betyget Med Beröm
Godkänt.

11

Fjärrvärmen

– en allt viktigare komponent i omställning
2021 stod fjärrvärmeproduktionen i Alingsås för ca 145 GWh. Det motsvarar elförbrukning
hos 10 000 villor av normalstorlek. Kapaciteten befäster onekligen fjärrvärmens betydelse
för den pågående elektrifieringsomställningen, då källan avlastar elsystemet i stort.

V

i räknar med att behovet kommer
att öka avsevärt framöver, säger
Michael Ingeldi, affärsområdeschef Fjärrvärme.
Sedan 2018 produceras all fjärrvärme på
Sävelundsverket av förnyelsebara bränslen
i form av skogsbiprodukter såsom sågspån,
bark, stamved och så kallad grot från sågverk och skogsindustrin i närområdet – med
andra ord 100 procent fossilfritt bränsle.
Sävelundsverket omfattar tre fastbränslepannor på 7 MW respektive två på 14 MW,

en biooljepanna på 12 MW och en deponigaspanna på 0,5 MW samt två rökgaskondensorer på ca 10 MW.
Pandemin under 2021 har utmanat såväl
utbyggnaden av fjärrvärmenätet som den
tekniska utvecklingen vid anläggningen.
– Vårt fokus har legat på driftsäkerheten
och att personalen skulle hålla sig friska
för att kunna säkerställa våra leveranser,
förklarar Michael och fortsätter:
– Vi har en bra och väletablerad grund att
bygga vidare ifrån och vi vet att efterfrågan

från marknaden är stor, när det kommer till
framtida utbyggnad av denna så trygga
och okomplicerade värmekälla.
Michael vill även slå ett slag för den
cirkulära effekt som uppnås med fjärrvärmen.
– Vi hämtar produkter från skogen som
inte kan nyttjas till något annat, eldar dem
hos oss och utvinner värme för att sedan
återföra askan till skogen för att tillvarata
viktiga näringsvärden.
Snacka om hållbart!

Genom att vi återför askan
som bildas vid förbränningen
till skogen förs viktiga
näringsvärden
tillbaka i kretsloppet.

AKIK SATSADE
Stefan Bedö
PÅ FJÄRRVÄRME
– OCH HALVERADE
SINA ENERGIKOSTNADER
I samband med att AKIK byggde nytt
klubbhus under föregående år passade
man på att även se över sina energikostnader
och vad man skulle kunna vidta för åtgärder
för att spara pengar till ”roligare” saker.

D

å vi inte hade en sjö av pengar att ösa ur och redan hade
höga investeringskostnader i själva klubbhuset, så föll
valet på fjärrvärme, säger Stefan Bedö, projektledare för
byggnationen och vid tillfället vice ordförande i AKIK.
Ett val man inte ångrat.
– Nej, så är det. Med tanke på att vi tidigare hade en kombination
av direktverkande el och luftburen värme, så låg våra kostnader för
elförbrukningen tidigare på cirka 130 000 kr per år. Även om vi inte
har varit i gång ett helt år än med den nya lösningen så pekar allt
mot att vi kommer mer än att halvera våra kostnader på årsbasis,
säger en nöjd Bedö.
Med andra ord pengar som kan satsas på föreningens ungdomar
och verksamheten i sig i stället för att elda för kråkorna.
– Dessutom slipper vi att lägga en massa tid och resurser på
service och underhåll, då fjärrvärmelösningen är nästintill underhållsfri.
Och om samarbetet med Alingsås Energi har Stefan och kompani
bara gott att säga.
– Vi är jättenöjda med alltifrån försäljnings- och marknadssidan
till installationsgänget. Vi fick även hjälp med lite extra insatser
initialt för att torka ur vår bottenplatta genom tidigt montage i
provisoriska lokaler, vilket var värdefullt för oss för att skynda på
bygget.

4126
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Det händer saker
på sakernas internet
IOT (Internet of Things), eller sakernas internet, är en trådlös teknik
som Alingsås Energi på allvar lanserade under 2020. Under föregående
år intensifierades detta arbete och då i nära samarbete med såväl
Alingsås kommun som Alingsåshem. Tekniken har med andra ord
kommit för att stanna.
HA
ELAVTA L FÖR DIG SOM VIL L

100% förnybar el
och personlig service
och
Camilla Krantz, Alingsås Energi
elskund.
Mattias Börjesson, nöjd elhand

ELAV TAL FÖR DIG SOM VILL HA

100% förnybar el
och personlig service
Anders Nellskog, Alingsås Energi och Jonas Ericson,

nöjd elhandelskund.

Alltid schysst. Alltid nära.
På grund av pandemin var det svårt för oss att träffa kunder så som vi brukar göra.
Planerade mässor blev inställda och vi kunde inte hålla några kundevent.

S

å för att ändå vara synliga i Alingsås
beslöt vi under hösten 2020 att
göra en annonskampanj, främst
för elhandeln.
Vi ville tydliggöra att vi var den trygga,
lokala och schyssta elleverantören, certifierade enligt Schysst Elhandel. Det självklara valet av leverantör för såväl företagskunder som privatpersoner i Alingsås.
Syftet var helt enkelt att vara attraktiva för nya kunder samt att de befintliga
kunderna skulle känna sig trygga med
Alingsås Energi som leverantör.
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I samarbete med svenssonmolin tog
vi fram payoffen Alltid schysst. Alltid nära.
Vi började med elhandeln, men det var
viktigt att konceptet även skulle kunna
användas för våra andra nyttigheter.
Det var även viktigt att våra kunder
skulle känna igen sig. Annonsbilderna
togs i lokala miljöer och vi hade med
kända Alingsåsprofiler, som är våra kunder, tillsammans med personal från oss.
Annonskampanjen lanserades i slutet
av januari 2021 med tryckta annonser i AT
och Alingsåskuriren, reklam på de stora

bildskärmarna på Vimpeln samt i sociala
medier.
Under våren kompletterade vi annonserna med mer säsongsanpassade bilder
och tillsammans med nya kunder.
– Vi är väldigt nöjda med vår annonskampanj. Vi har fått mycket positiv
respons på den och vi känner att det är ett
material, som vi kan fortsätta att använda
oss av i lite olika utföranden framöver,
säger Inga-Lena Ström-Löfqvist, Marknadschef på Alingsås Energi.

F

ör att få tekniken att fungera ännu bättre har bland annat en ny mottagare, en ny
gateway, installerats under 2021 – detta för att skapa ökad täckning. Under 2020
testades tekniken med framgång för att bland annat mäta badtemperatur, larm
på livbojar, vattennivåerna i Lillån samt för att upptäcka läckage i fjärrvärmenätet.
– Tanken med den trådlösa tekniken är att skapa bättre förutsättningar för en rad
samhälleliga funktioner och därmed göra oss mer effektiva och snabbfotade utan att
behöva lägga en massa tid på kontroller och dylikt, dvs bli mer proaktiva, säger
Robert Jansson, IT-ansvarig vid Alingsås Energi.
Under föregående år har Alingsås Energi bland annat samarbetat med
gatuenheten på kommunen för att mäta snödjup, fuktighet och temperatur på utvalda platser. Syftet är kunna planera åtgärder vid snöröjning och halkbekämpning och därmed på ett effektivt sätt tillsätta
rätt resurser på rätt platser vid rätt tidpunkt. Likaså har test med
parkeringssensorer genomförts på några parkeringsplatser för
personer med funktionsnedsättning och rörelsehinder.
Det har också skett ytterligare utbyggnad av nivåmätningspunkter vid Lillån, nu totalt tolv stycken, för att kunna
förebygga eventuella översvämningar vid riskområden.
– För många är väl kanske mätningen av badtemperaturerna vid de lite större badplatserna runt om i kommunen något av det mest konkreta och populära inslagen,
säger Robert.
– En stor succé, måste man säga. Uppgifterna
finns att tillgå på kommunens hemsida.
Under sommaren var det faktiskt 5 000
unika besökare som var inne på
hemsidan för att kika på badtemperaturen.
Så visst har tekniken kommit
för att stanna.

Stora bilden: En ny gateway
installerdes under 2021.
Lilla bilden: Internet of Things gör det
lätt att bl a hålla reda på badtemperaturer.
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Antalet laddstolpar
i kommunen växer
2019 fick Alingsås Energi ett tydligt ägardirektiv om att man skulle bygga
ut den publika laddningsstrukturen i kommunen med tolv laddstolpar med
två laddplatser vardera. Ett uppdrag man tagit på största allvar, även om
komponentbristen under 2021 satte lite käppar i hjulet. Något man i stället
hoppas kunna hämta hem under innevarande år.

S

å är det, säger Michael Ingeldi, som är ansvarig för
utbyggnaden vid Alingsås Energi.
– Pandemin och alla dess följdeffekter spelade
oss onekligen ett spratt. Inklusive våra fyra laddplatser vid
vårt kontor på Södra Strömgatan, så har vi kommit upp i
totalt 16 laddplatser lagom till årsskiftet. Lägg därtill ytterligare fyra laddplatser vid Savannen, två på Sävevägen och
två i Sollebrunn under 2022. Så visst händer det grejer även
på laddstolpssidan.
En utmaning har varit att hitta rätt teknik och finna ut
en säker och effektiv betalningslösning. Något man nu gjort
enligt Michael Ingeldi.
– Likaså gäller det att hitta rätt volymer i det affärsmässiga och förhålla oss till ett rättviseperspektiv,
tillägger Michael.
Just därför är Alingsås Energi, utöver av att vara
utförare av uppdraget – att bygga upp den kommunala
laddinfrastrukturen, även en vän i nöden, som Michael
uttrycker det.
– Ja, vi försöker att vara en generös samtalspartner för
andra aktörer, t ex stora bostadsrättsföreningar, som vill
bygga laddinfrastruktur och där dela med oss av råd och
tips för hur man på bästa sätt ska gå till väga, avslutar
Michael Ingeldi.
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BEFINTLIGA LADDPLATSER:

• Stora Torget (2 laddplatser)
• Södra Strömgatan 6, Alingsås Energis kontor (4 laddplatser)
• Prästgårdsvägen (6 laddplatser)
• Lendahlsgatan (4 laddplatser)

KOMMANDE UTBYGGNADER:
• Savannen (4 laddplatser)
• Sävevägen (2 laddplatser)
• Sollebrunn (2 laddplatser)

Fortsatt stort
intresse för solceller
Är det verkligen lönsamt med solenergi? Vilka olika lösningar finns det? Var kan
jag installera solpaneler? Producerar solceller el även under vintern? Ja, det och
många andra frågor fick en stor åhörarskara svar på när Alingsås Energi bjöd in
till en informationsträff om solceller i slutet av november förra året.

T

otalt dök ett 50-tal intressenter
upp till träffen, vilket i sig
bevisar att intresset för just
solceller är stort och att det ligger i
tiden. Inte minst med tanke på den
något svajiga elmarknaden med en
kraftigt fluktuerande prisbild under
senare tid.
Erbjudandet om träffen gick ut till alla
Alingsås Energis elhandelskunder. Det
marknadsfördes via ett nyhetsbrev och
i sociala medier. Träffen genomfördes
ihop med Alingsås Energis samarbetspartner på området, Parkys Solar från
Sandhult utanför Borås. Parkys Solar
är nationellt ledande kunskapsmässigt

inom kvalificerade solcellsanläggningar
vad gäller paneler och växelriktningar.
Att informationen var givande ger en
positiv återkoppling från besökarna ett
tydligt besked om.
– 35 av de 50 gästerna ville bli kontaktade för mer konkret information, säger
Maria Björsson, Affärsområdesansvarig.
– Detta visar att marknaden blivit
mer mogen och att efterfrågan ökar
alltmer, tillägger Maria.
Så mycket att Alingsås Energi till och
med bestämt sig för att projektanställa
en solcellssäljare under 2022.
– Vi har ett ägardirektiv som tydligt
klargör att vi ska främja omställningen

till förnybar energi för att på det sättet
bidra till det hållbara samhället.
Och trots att försäljningen av solceller, på grund av pandemin, fick stå
tillbaka under större delen av 2021 ser
Maria och kompani framtiden an med
stor tillförsikt.
– Solceller har kommit för att stanna
och fortsätter att växa. Inte minst med
tanke på efterfrågan på förnyelsebar
energi, driftsäkerheten och möjligheten
till solcellsstöd samt en hyfsat snabb
intjäningstid, säger Maria.
Alingsås Energi fortsätter därmed
på den inslagna vägen för ett hållbart
samhälle.
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VÄLKOMNA TILL ALINGSÅS ENERGI!
Under 2021 anställde vi fyra nya medarbetare på Alingsås Energi.
Här får du lära känna dem alla lite närmare.

Hänt under 2021

Även detta år blev annorlunda med mycket distansarbete

1. FUNKTION/AVDELNING/TIDPUNKT?

5. FAMILJ?

2. TIDIGARE ANSTÄLLNING?

6. INTRESSE/HOBBY?

och få fysiska aktiviteter. En del hann vi trots allt göra under

3. VAD LOCKADE MED ALINGSÅS ENERGI?

7. EFTER ETT ANNORLUNDA ÅR

sommaren och hösten.

4. BOR?

– VAD LÄNGTAR DU MEST TILL?

ZAKAREA ALLABABEDI, 40 ÅR

1. Elmontör på Serviceavdelningen.
2. One Nordic.
3. En spännande grupp och ett mer varierat arbete.
4. Trollhättan.
5. Fru, två söner och en dotter.
6. Gillar att simma
7. Att få kunna komma ut och resa.

RUNNING LIGHTS

9 oktober var det dags för Running Lights. Som tidigare hade
vi tält på Stora Torget där det bjöds på godis och reflexer. På
bilden ser vi Linda och Pernilla som står redo för att välkomna
alla besökare! Vi sponsrade även barnens Energilopp samt
deltog i stafettloppet med vårt eget Alingsås-Energilag, som
knep tredjeplatsen!

1. Jobbar sedan i februari 2021 som jurist och styrelsesekreterare på Affärsstöd.
2. Kommer närmast från en LIA-praktik på Glimstedts Advokatbyrå.
3. Läste jobbannonsen och lockades dels av jobbet som sådant, dels av företagets håll-		
bara profil. Visste inget om Alingsås Energi och i princip inget om Alingsås innan.
4. Flyttade från Uddevalla till Alingsås och Rubingatan sommaren 2021 och vi trivs
väldigt bra i caféstaden.
5. Fru och katter.
6. Vi gillar att vara ute och vandra i naturen, gå på museum och fika, varför Alingsås
passar bra som stad.
7. Att få komma till kontoret och träffa mina kollegor på ”riktigt” så att säga.
Under senare tid har det blivit väldigt mycket hemarbete.

1. Projektör på Teknikavdelningen sedan 1 januari 2021.
2. Konsult på Vinnergi såsom beredare och projektör.
3. Var inhyrd som konsult på Alingsås Energi sommaren 2020 för
dokumentation av belysning. Aktuell tjänst blev ledig och jag sökte.
4. I Herrljunga.
5. Sambo och tre barn (1, 5 och 6 år).
6. Friluftsliv. Min sambo är från Norge och dit åker vi gärna för att umgås
med hennes familj/släkt. Gillar naturen, fjällen och fiskar gärna.
7. Möjligheten att kunna gå ut och träffa vänner igen. Öppna gränser
mot Norge.

Då vi inte kunde hålla någon invigningsceremoni inne på Estrad
likt tidigare, så bjöd vi på kaffe och bulle att ta med sig ut på
slingan fredagen den 1 oktober, då Lights in Alingsås tändes upp.

JULKLAPPSUTDELNING VID
PLAYA MJÖRN

DAN SALLANDER, 34 ÅR

ANDRÉ SVENNBERG, 32 ÅR

INVIGNINGEN
AV LIGHTS

Efter ytterligare ett pandemiår bjöds alla medarbetare ut
till Playa Mjörn under ett par timmar en solig eftermiddag
i december för att hämta ut sin julklapp! Det blev glögg och
mingel vid brasan och det var otroligt uppskattat att få
träffas ”på riktigt” en stund.
På bilden syns jultomten Ulf, som ingick i årets
Kontakten-grupp, delar ut julklappar till
killarna på Service-avdelningen.

SOMMARTORGET
Under sommaren stängdes delar av Stora Torget av för biltrafik
och stora möbler ställdes dit för att skapa en coronasäker mötesplats.
Vi sponsrade två solcellsbänkar, där man kunde vila och passa
på att ladda sin telefon och även använda wifin. Bänkarna blev
väldigt populära hos stadens invånare och vi blev kontaktade
av flera branschkollegor som gärna ville få tag på bänkarna och
ställa ut i sina hemstäder.

JONAS FORSBERG, 34 ÅR

1. Jobbar som beredare på Serviceavdelningen sedan 1 november.
2. Först på ett företag som heter PSN Kraftkonsult i tio år och efter en försäljning sedan vidare
till Nektab under sex månader, och då var jag till stor del inhyrd hos just Alingsås Energi.
3. Jag vill utvecklas både vad gäller nya arbetsuppgifter och ny arbetsmiljö och gjorde en
spontanansökan till Alingsås Energi och fick napp.
4. Bor i Alingsås sedan årsskiftet kan man säga. Har precis färdigställt vårt hus i Hjälmared
och flyttat in.
5. Fru.
6. Är allmänt teknikintresserad och gillar friluftsliv i form av bl a vandring och skidåkning.
7. Att få landa och lära känna Alingsås på ett bättre sätt. Det har varit två tuffa år med jobbbyten och byggnation av ett hus samt Corona på det.
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JULGRAN PÅ VIMPELN

Vi sponsrade åter en julgran på Vimpeln i samband med Lions Alingsås julgranskampanj.
Även 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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Together

– tillsammans mot ljusare tider
Aldrig har väl ett tema varit så passande för Lights in Alingsås som det under 2021:
Tillsammans mot ljusare tider – mitt i höstmörkret, mitt i en pandemi. 2021 års upplaga
blev som balsam för själen för alla alingsåsare och alla besökare. Äntligen kunde vi
umgås igen – och som vi umgicks. Och som vi gillade det vi såg…

Å

rets upplaga av Lights in Alingsås blev något av en storartad
återkomst, en revansch från året innan som blev aningen rumphugget på grund av alla restriktioner. Äntligen
var såväl internationella ljusdesigners som ljusstudenter på plats,
workshops kunde avhållas, guidade turer kunde genomföras och en
rad kringarrangemang återuppstå. Bland dessa märktes bland
andra Running Lights, Light Night Shopping och konserter i
Christinae kyrka. Handlare, kafé- och restaurangägare kunde
återigen gnugga händerna när folk flockades i stadskärnan för
att fika, äta och shoppa. Officiella siffror är att drygt 70 000
människor besökte ljusfestivalen under oktober månad. Som
om det inte vore nog – en större enkätundersökning visade
på att det var länge sedan besökarna var så nöjda med
arrangemanget.
Promenadens längd och sträckning, ljusinstallationernas kvalitet och alla kringarrangemang, tillsammans
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med ett livligt utbud i centrumkärnan, gjorde att besökarna gav
Lights in Alingsås ett synnerligen högt helhetsbetyg.
– Verkligen jättekul, säger Camilla Boström, och Maria Björsson
håller med. Tillsammans utgör duon själva projektledningen av
arrangemanget.
– Det känns faktiskt som om Lights in Alingsås blivit en del av
stadens DNA nu. Lika framträdande och viktigt för stadens varumärke som alla kaféer, begreppet trästaden och AHK, vilket givetvis
är oerhört positivt. Inte minst när man på primetime i SVT:s populära
På spåret, på 10 poäng, säger att, citat: Vi reser mot upplyst stad…, slut
citat, när vi är på väg till Alingsås, tillägger Maria och myser.
Avslutningsvis vill duon tacka alla samarbetspartners som gjorde
2021 års upplaga av Lights in Alingsås till en succé. Ingen nämnd,
ingen glömd – men ett särskilt tack vill vi ändå rikta till Alströmerskolans elever på elprogrammet för fantastiska insatser
i det tysta – och i det mörka – för ljusets skull.

FAKTA LIGHT IN ALINGSÅS 2021

• 7 ljusdesigners.

• 6 installationer.
• 46 ljusdesignstudenter (31 från KTH och 15 från JTH). Inga inresta studenter
just för workshopen, men mer än hälften av dessa var utbytesstudenter från
KTH eller JTH.
• 20 studenter åk 3 från Alströmergymnasiets el- och energiprogram.
• Över 70 000 besökare.
• En ca 3 km lång slinga som började i centrum och gick vidare via Kungsgatan
ner till Brunnsparken. Sedan upp via allén, via centrum igen, in i Plantaget och
mot Kv Ljuset och Klockan och in mot Stora/Lilla Torget.
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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
Thomas Pettersson, ordf.

Bengt Sernestrand

Billy Westerholm, vice ordf.

Finn Björklund

Per-Gunnar Bernhult

Karl-Johan Andersson

Björn Albinson

Eva-Lotta Pamp

Roger Andersson

Ulf Unosson

Anne-Marlene Hjortskog

AB, 556402-5905, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01– 2021-12-31.

Bengt Eliasson

Information om verksamheten
Pamela Nilsson Ludvigsson

Fredrik Bergman

Ledningsgrupp

Birgitta Näslund, Michael Ingeldi. Inga-Lena
Ström Löfqvist, Ulf Martinsson och Rickard Bern.

Stefan Båge, SEKO

Fredrik Wizemann, SACO

Sebastian Jansson, SEKO

Margaretha Stenmark, Vision

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 5564990413. 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.
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Styrelsernas och verkställande direktörens uppfattning är att koncernen uppfyller
ändamålet.
Års- och koncernredovisningen är skriven
i tkr om inte annat anges.

Ägarförhållanden

AENAB ägs av AB Alingsås Rådhus (ABAR),
organisationsnummer 556656-2244, sedan
2004-01-01. ABAR ägs av Alingsås Kommun,
organisationsnummer 212000-1553, och i
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 summeras kan vi konstatera att
vädret i Alingsås har varit kallare än föregående år men något varmare än ett normalår. Vädret har en direkt påverkan på våra
leveranser på Elnät och Värme och både
leveranser och intäkter är därmed högre än
föregående år.
År 2021 har annars återigen präglats av
pandemin. Påverkan på vår verksamhet har
trots allt varit lindrig, men takten i utvecklingsprojekt och de kreativa processer som
uppkommer i samband med möten har
påverkats. Vi har fortsatt med distansarbete

samt verksamhet på fyra olika basplatser
för att kunna upprätthålla samhällsviktiga
funktioner och beredskap.
Årets Lights in Alingsås har trots allt kunnat genomföras men den här gången utan
internationella studenter. I stället har det
gett nationella studenter möjlighet att delta
samt att samarbetet med elstudenter på
Alströmerskolan har utökats.
Internt har vårt arbete med att förtydliga
strukturer och processer fortsatt. Insatsen
att skapa mer självstyrande team med
utsedda teamledare har tagits emot väl och
har medfört goda effekter.
Avseende det lokala elnätet så finns fortfarande kapacitet över för att möta en framtida utveckling i Alingsås, men förändringstakten är hög. Elektrifieringen av transporter, solceller med mera växer sig allt starkare
även i Alingsås. Det är därför som vi också
under året arbetat med vår planering av
vårt investeringsprogram, energiringen,
som ska förstärka möjligheten att distribuera elkraft inom Alingsås på ett ännu
bättre sätt. Investeringsprogrammets målsättning är att både förstärka en ringstruktur samt ombyggnad och nybyggnad av
mottagningsstationer samt ytterligare en
anslutningspunkt mot Vattenfalls regionnät för att få ett än mer robust lokalt elnät
med större kapacitet för att möta Alingsås
utveckling.
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När det gäller investeringar så har vi
bland annat dragit ny kulvert till det nya
klubbhuset för Alingsås KIK samt bytt ett
styrsystem vid Kullingsberg för att kunna
förbättra matning av varmvatten till
Stadsskogen. Vi har färdigställt vårt nya
datacenter och anslutit den första kunden
under året. Fiberutbyggnaden fortsätter på
landsbygden och vi har byggt ut fibernätet
i Rödene, Simmenäs, Björkekärr, Bälinge och
Västra Bodarna.
Utbyggnad av både laddstolpar och solceller fortsätter. Utbyggnad av laddplatser
för elfordon i Alingsås följer den handlingsplan som har tagits fram och under året har
12 nya laddplatser färdigställts. Intresset
för solceller är fortsatt stort och under året
har 95 nya anläggningar tillkommit inom
vårt nät.

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.
Leveranskvaliteten i Alingsås Energis
elnät är god och medelavbrottstiden per
kund var cirka 39 minuter (53) under 2021.
Det största avbrottet uppstod på annandag jul då ett kabelfel drabbade ungefär
4 000 kunder i Alingsås. Fjärrvärme har inte
haft några avbrott hos kund som orsakats
av produktions- eller distributionssystemet.
För att mäta servicenivå mot kund genomförs kundundersökningar fyra gånger om
året och resultatet sammanställs i Nöjdkund-index (NKI). NKI-resultaten jämförs
med liknade företag och med Sverigemedel
för energiföretag totalt. NKI ligger på 79 %
(84 %) jämfört med Sverigemedel för energiföretag på 68 % (66 %). Jämfört med liknade företag har Alingsås Energi under lång
tid legat bland de bästa.
Under 2021 har all el som Alingsås Energi
levererat haft ursprungsgarantier från för-
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nyelsebar produktion med sol-, vind- eller
vattenkraft. Fjärrvärmeproduktionen har
till 100 % (100 %) använt förnyelsebara bränslen. Utsläppen av koldioxid per såld kWh
fjärrvärme har varit minimalt, 0,002 g/kWh
(2 g/kWh), att jämföra med det kalla året
2010 då värdet uppgick till 55,8.
För att mäta arbetsmiljön och trivsel på
arbetsplatsen genomförs årligen en medarbetarenkät och resultatet sammanställs
i Nöjd-medarbetar-index (NMI). NMI mäts
som andel positiva svar i medarbetarenkäten, vilket i årets mätning var 91 % (90 %).
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). Under året har 12
laddplatser tagits i drift och kvarvarande
12 laddplatser kommer färdigställas inom
handlingsplanens utgång kommande år.
Koncernen genererar en avkastning på
totalt kapital med 4,2 % (4,0 %), vilket överskrider ägarens krav. Soliditeten för koncernen uppgår vid periodens slut till 50,5 %
(48,8 %) 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.
Vid utgången av år 2021 fanns 16 publika
laddplatser i Alingsås och Alingsås Energi
har en handlingsplan för utbyggnation av
laddinfrastruktur i Alingsås kommun. Under
nästkommande år planeras ytterligare 12
laddplatser (6 laddstolpar).

Omvärld och
framtida utveckling

Koncernen står inför en fortsatt intensiv
investeringsverksamhet till följd av kommunens planerade expansion av nya industrioch bostadsområden samt behovet av att
i övrigt förstärka stadens kraftförsörjning
främst på grund av samhällets utveckling
med elektrifiering av industri- och transportsektorn. Det innebär förväntade ökade
kostnader framöver, vilket kommer vara
utmaningar för koncernen att kunna justera
i intäkter i motsvarande grad. Främst på
grund av begränsningar i beslutad intäktsram av Energimarknadsinspektionen för
elnät som är ett naturligt monopol samt
rådande konkurrens på marknaden för värmeproduktion. För att möta upp den förväntade vikande resultatnivån är det av vikt att
bolaget genomför effektiviseringsåtgärder
samt utvecklingsaktiviteter i syfte att förstärka intäktsströmmar för bolagets framtida möjlighet till förväntad avkastning.

Flerårsöversikt*
KONCERN
Nettoomsättning

2021

2020

2019

2018

2017
234 793

292 054

239 290

252 477

247 975

Rörelseresultat

37 152

34 295

35 863

45 518

55 479

Resultat efter finansiella poster

35 037

32 219

33 533

43 143

52 050

Balansomslutning

890 800

865 729

835 760

800 138

755 802

Eget kapital

449 939

422 152

396 798

370 360

336 760

80 399

89 968

100 475

70 617

138 273

Soliditet, %

50,5

48,8

47,5

46,3

44,6

Vinstmarginal, %

12,8

14,4

14,3

18,6

23,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Avkastning på eget kapital, %

7,8

7,6

8,5

11,6

15,5

Avkastning på totalt kapital, %

4,2

4,0

4,3

5,8

7,4

Antal anställda, 31 december

69

70

62

64

63

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning exkl. punktskatter

215 621

197 010

198 073

190 419

184 548

Rörelseresultat

31 668

30 106

34 543

39 950

49 167

MODERFÖRETAG

Resultat efter finansiella poster

29 475

28 138

32 214

37 396

45 808

851 240

838 575

800 972

785 295

758 772

Eget kapital

59 316

59 475

60 736

61 454

62 081

Kassaflöde från den löpande verksamheten

74 731

87 141

78 478

84 975

109 607

Balansomslutning

Soliditet, %

50,0

47,6

47,1

44,7

41,7

Vinstmarginal, %

14,7

15,4

17,6

21,2

26,9

Avkastning på eget kapital, %

6,9

7,0

8,5

10,6

14,5

Avkastning på totalt kapital, %

3,7

3,6

4,4

5,2

6,5

Antal anställda, 31 december

69

70

62

63

62

*) Jämförelseåren 2017-2019 – antal anställda har omräknats och inkluderar visstidsanställda.			
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Personal

Medelantalet anställda i koncernen var 68
personer (64). Av totala antalet medarbetare var 44 män (41) och 24 kvinnor (23). Vid
årets slut var antalet anställda 69 personer
(inklusive två vikarier och tre visstidsanställda).
Slumpvisa drog- och alkoholtester har
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 sedan 2020 certifierat mot
ISO 45001. Bolaget arbetar aktivt med miljöoch arbetsmiljöledning med stöd av dessa
system.

Finansiell riskstyrning
och osäkerhetsfaktorer

Styrelserna antar skriftliga policys för specifika områden såsom elprisrisk, valutarisk
och kreditrisk.
Fr om 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 osäker-
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hetsfaktorn i räntebedömningen framåt
hanteras av Alingsås kommun.
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker:
marknadsrisk (elprisrisk, valutarisk, och
ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk.
Elhandelsbolagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten
på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på företagets finansiella
resultat. Riskhanteringen sköts av ekonomiavdelningen i nära samarbete med affärsområdet elhandel enligt policies som fastställts av styrelsen.

Marknadsrisker
ELPRISRISK

Alingsås Energi ABs försäljning av el till
kunder sker såväl till rörliga priser som fasta
priser. Inköp av el sker till rörliga priser på
den fysiska elmarknaden. Sverige är indelat
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 2021 blev 2,44 år för

räntebindningen och 2,44 år för kapitalbindningen, vilket visar att målsättningen
är uppfylld. Av internbankens portfölj har
20% ett kapital- och ränteförfall inom 12
månader.

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).

NOT

KONCERN
2021

KONCERN
2020

MODERFÖRETAG
2021

MODERFÖRETAG
2020

3

292 054

239 290

215 621

197 010

Anslutnings- och servisavgifter

9 597

10 226

9 597

10 226

Aktiverat arbete för egen räkning

9 144

8 917

9 144

8 917

Rörelsens intäkter m.m.

Övriga rörelseintäkter

1 753

3 827

1 628

3 825

312 549

262 259

235 990

219 977

-122 397

-83 239

-53 242

-47 153

Rörelsens kostnader

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 270 mkr var utnyttjat.

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel (kr):

Årets resultat
Summa

BELOPP I TKR

Nettoomsättning

VALUTARISK

Balanserad vinst

Resultaträkning

18 107 634
-158 397
17 949 236

Råvaror och andra direkta kostnader
Anläggningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-11 334

-11 643

-10 765

-11 507

4, 5

-31 026

-29 234

-30 542

-28 252

6

-53 940

-51 119

-53 862

-51 017

11, 12, 13

-55 876

-52 343

-55 087

-51 555

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-824

-387

-824

-387

-275 396

-227 964

-204 322

-189 871

37 152

34 295

31 668

30 106

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

109

137

30

239

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-2 224

-2 213

-2 222

-2 207

-2 115

-2 076

-2 192

-1 968

35 037

32 219

29 475

28 138

–

–

-29 634

-29 461

35 037

32 219

-158

-1 323

-7 251

-6 864

-

61

27 787

25 355

-158

-1 261

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

9

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

10

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
Summa
17 949 236
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Balansräkning – tillgångar

Balansräkning – eget kapital och skulder

BELOPP I TKR

NOT

KONCERN
2021-12-31

BELOPP I TKR

KONCERN
2020-12-31

MODERFÖRETAG
2021-12-31

MODERFÖRETAG
2020-12-31

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BUNDET EGET KAPITAL

Byggnader och mark

11

91 137

88 664

64 248

61 601

Aktiekapital

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

668 895

647 891

658 899

637 459

Reservfond

Inventarier, verktyg och installationer

13

7 211

8 093

7 211

8 093

Pågående nyanläggningar

14

38 176

55 755

38 176

55 755

805 419

800 403

768 534

762 909

NOT

KONCERN
2021-12-31

KONCERN
2020-12-31

MODERFÖRETAG
2021-12-31

MODERFÖRETAG
2020-12-31

19

38 000

38 000

38 000

38 000

3 367

3 367

41 367

41 367

18 108

19 369

FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat
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

19

82

–

–

177

240

18 898

18 898

805 596

800 643

787 433

781 807

Omsättningstillgångar

Övrigt tillskjutet kapital

13 367

13 367

Annat eget kapital inkl. årets resultat

398 572

370 785

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

449 939

422 152

449 939

422 152

Obeskattade reserver

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Utsläppsrätter
Elcertifikat

2 075

2 117

2 075

2 117

92

397

–

–

2 167

2 514

2 075

2 117

20

5 326

Pågående arbete för annans räkning

8 309

5 326

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

–

120

–

–

5 326

8 429

5 326

8 309

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

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

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

428

18

59 316

59 475

461 254

428 167

410

438

21

410

438

96 988

89 800

–

–

97 397

90 238

410

438

8 309
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Alingsås kommun

Kundfordringar

-1 261
18 108

Avsättningar

VARULAGER MM

Råvaror och förnödenheter

-158
17 949

17 386

13 625

12 024

9 846

5 552

5 123

5 450

4 832

–

3 771

–

2 566

9 610

8 314

12 788

11 558

45 162

23 310

26 145

17 540

77 710

54 143

56 407

46 343

85 204

65 085

63 808

56 769

890 800

865 729

851 240

838 575

15 677

15 474

15 087

15 181

22

266 889

290 167

275 840

293 579

30 103

27 930

30 094

27 958

23

30 795

19 768

9 238

13 777

343 464

353 339

330 260

350 495

890 800

865 729

851 240

838 575

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital

Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR

BELOPP I TKR

NOT

KONCERN
2021

KONCERN
2020

MODERFÖRETAG
2021

MODERFÖRETAG
2020

37 152

34 295

31 668

30 106

Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

55 876

52 343

55 087

51 555

805

-881

805

-881

Ingående balans 2021-01-01

93 833

85 757

87 560

80 780

109

137

30

239

-2 224

-2 213

-2 222

-2 207

–

-1 796

–

-1 655

91 718

81 885

85 368

77 157

3 567

5 910

3 025

3 144

-23 686

5 955

-6 611

1 348

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

24

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 800

-3 782

-7 051

5 492

80 399

89 968

74 731

87 141

-62 176
451

-92 465
430

-61 997
451

-92 465
430

-61 725

-92 035

-61 546

-92 035

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–

Erhållna koncernbidrag
22

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

430

Ingående balans 2020-01-01

AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT
TILLSKJUTET KAPITAL

38 000

13 367

38 000

22

–

–

951

-18 674

2 067

-13 185

3 943

-18 674

2 067

-13 185

4 894

0

0

0

0

0

–

0

–

0

0

0

0

ANNAT EGET KAPITAL
INKL. ÅRETS RESULTAT

SUMMA

345 431

396 798

13 367

25 355
370 785

38 000

13 367

370 785

422 152

38 000

13 367

AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

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

38 000

3 367

38 000

3 367

Ingående balans 2021-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

38 000

3 367

38 000

3 367

Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

Moderföretag

25 355
422 152

27 787
398 572
FRITT EGET KAPITAL

27 787
449 939
TOTALT EGET KAPITAL

19 369
-1 261
18 108

60 736
-1 261
59 475

18 108
-158
17 949

59 475
-158
59 316

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

Finansieringsverksamheten
Förändring av checkräkningskredit

Koncern

HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

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 2021.
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
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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.
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En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är
förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten
eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra
frivillig avgång. Avsättning görs för den del av uppsägningslönen som
den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

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:

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

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.

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

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.

Lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

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

Balansräkning

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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.

ENERGIDERIVAT

Koncernbidrag

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Låneutgifter

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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.

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.

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.

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.

33

AENAB 2 0 2 1

AENAB 2 0 2 1

Org nr: 556402-5905

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

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

Övrigt

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

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

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
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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.
UPPSKJUTNA SKATTER

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.

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Elförsäljning
Elnät
Fjärrvärme
Fibernät
Vindkraft
Tjänster
Nettoomsättning

2021

84 843
75 566
100 013
17 962
3
13 667
292 054

KONCERN

2020

50 451
70 451
89 453
16 857
23
12 055
239 290

MODERFÖRETAG

2021

–
75 566
100 013
17 962
97
21 983
215 621

2020

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

Medelantalet anställda

NOT 4 OPERATIONELL LEASING

Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 466 tkr (369),
varav i moderföretaget 466 tkr (369).				
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Summa

2021

KONCERN

2020

217
185
–
402

MODERFÖRETAG

2021

255
118
–
373

217
185
–
402

2020

2021

2020

255
118
–
373

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER
2021

KONCERN

MODERFÖRETAG

2020

KPMG AB					
Revisionsuppdraget
246
178
165
110
Biträde till
lekmannarevisorerna
75
46
75
46
Andra uppdrag
–
–
–
–
Summa
321
224
240
156
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget
49
Summa
49
		
Tot. ersättn. till revisorer
370

2021

1
6
7

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor
2
Män
3
Totalt
5

2
4
6

2
3
5

2
4
6

NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERN

MODERFÖRETAG

2021

2020

2021

2020

–

–

–

200

64

26

–

–

45

109

–

–

Övriga finansiella intäkter		

2

30

39

Summa
109
137
			

30

239

Ränteintäkter från
övriga företag

NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER			
KONCERN

MODERFÖRETAG

2021

2020

2021

2020

-24

-32

-22

-26

-2 200

-2 181

-2 200

-2 181

Summa
-2 224
		

-2 213

-2 222

-2 207

Räntekostnader
till övriga företag
Räntekostnader
till Alingsås kommun
2020

MODERFÖRETAG

1
6
7

180

2021

KONCERN

1
6
7

265

2020

2021

23
41
64

1
6
7

272

MODERFÖRETAG

2020

2020

Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

24
24

KONCERN

MODERFÖRETAG

2021

2021

25
25

Löner och ersättningar till anställda

2020

2020

48
48

NOT 6 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

KONCERN

Kvinnor
24
23
24
Män
44
41
44
Totalt
68
64
68
				
Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

Ränteintäkter från
koncernföretag
Ränteintäkter från
Alingsås kommun

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.

Löner och andra ersättningar
Styrelse och
verkställande direktör
1 588

2021

NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER

1 602

1 564

1 602

Övriga anställda

34 573

32 455

34 597

32 408

Summa löner och
andra ersättningar

36 161

34 056

36 161

34 010

Sociala kostnader
Pensionskostnader
3 669
Varav för styrelse och VD
233
Övriga sociala kostnader 12 109
Summa sociala kostnader 15 778

3 463
1 043
11 734
15 196

3 611
233
12 092
15 703

3 536
1 043
11 559
15 095

KONCERN

Överavskrivningar
Erhållna koncernbidrag
Summa

MODERFÖRETAG

2021

2020

–
–

-33 087
3 453

-29 460
–

0

0

-29 634

-29 460

–
–

2021

2020

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			

2021

KONCERN

MODERFÖRETAG

2020

2021

20120

–

64

–

61

Förändring av uppskj. skatt
avseende temp. skillnader

-63

-570

–

–

Förändring av uppskj. skatt
avseende obeskatt. reserver

-7 188

-6 358

–

–

Summa

-7 251

-6 864

0

61

Aktuell skatt

Genomsnittlig effektiv
skattesats

20,7 %

21,3%

0,0%

4,6 %

Redovisat resultat före skatt

35 037

32 219

-158

-1 323

Skatt enl. gällande
skattesats (20,6%)
Skatteeffekt av uppkommet
underskottsavdrag
Skatteeffekt av ej
avdragsgilla kostnader

Justering av skatt avseende
temporära skillnader
Förändring av uppskj. skattefordran avseende elcertifikat

–

40

–

23

Utgående ack.
avskrivningar

-306

Ingående ack.
nedskrivningar

-341

-33

–

0

–

–

Utgående ack.
nedskrivningar

63

592

–

–

Redovisat värde

–

Förändring av uppskjuten skatt
avseende obeskattade reserver

–

247

–

–

Korrigering från föreg. år

–

64

–

61

Redovisad skattekostnad

-7 251

-6 864

0

61

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

KONCERN

MODERFÖRETAG

2020

2021

2020

122 699

122 859

94 495

94 655

Inköp

1 544

51

1 365

51

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

–
4 483

-211
–

–
4 483

-211
–

Utgående ack.
anskaffningsvärden

128 726

122 699 100 343

Ingående ack.
avskrivningar

-34 035

-30 807

–

211

–

211

-3 555

-3 439

-3 202

-3 088

-37 589

-34 035

-36 095 -32 894

91 137

88 664

64 248

Utgående ack.
avskrivningar
Redovisat värde
Taxeringsvärde, byggnader
Taxeringsvärde, mark

436

Årets avskrivningar

283

–

Årets avskrivningar

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Ingående ack.
avskrivningar
Försäljningar/
utrangeringar

33

-570

Försäljningar/
utrangeringar

Omklassificeringar

-6 895

-63

Ingående ack.
anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/
utrangeringar

-7 218

-33

Skatteeffekt av ej
skattepliktiga intäkter

Ingående ack.
anskaffningsvärden

44 354
8 791

44 354
8 791

94 495

24 450
8 791

24 450
8 791

1 152 569
26 556

KONCERN

1 067 296
42 696

-1 562

-523

2021

2020

1 140 721 1 055 448
26 556

-1 562

42 696

-523

44 701

43 100

44 701

43 100

1 222 265

1 152 569

1 210 417

1 140 721

-503 678

-458 156

-502 261

-457 1751

956

252

956

252

-49 648

-45 774

-49 212

-45 338

-552 370

-503 678

-550 517

-502 261

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

668 895

647 891

658 899

637 459

2021

KONCERN

2020

MODERFÖRETAG

2021

2020

31 777

30 340

31 777

30 340

Försäljningar
/utrangeringar

-5 077

-2 201

-5 077

-2 201

29 161

31 777

29 161

31 777

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Ingående ack.
avskrivningar

Försäljningar/
utrangeringar

Årets avskrivningar
Utgående ack.
avskrivningar

Redovisat värde

2 461

3 638

-23 685

-22 367

4 408

1 811

2 461

-23 685
4 408

-22 367
1 811

-3 129

-2 674

-3 129

-21 950

-23 685

-21 950

- 23685

7 211

8 093

7 211

8 093

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Ingående ack.
anskaffningsvärden

55 755

Omklassificeringar

-49 192

Inköp

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Redovisat värde

KONCERN

MODERFÖRETAG

2020

2021

53 509

55 755

31 614

46 079

2020

18 740
18 740

18 740
18 740

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

REDOVISAT VÄRDE

ANTAL
ANDELAR

2021

100,0 (100,0)
13 333
			

2020

18 740
18 740

18 740
18 740

2021

Ingående ack.
anskaffningsvärden

Utgående ack.
anskaffningsvärden

Redovisat värde

2021

2020

159

159

159

159

159

159

159

159

-1

-1

-1

-1

158

158

158

2021

Netwest Sweden AB

MODERFÖRETAG

2020

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

Svensk Inköpscentral
för Infrastruktur
Ekonomisk Förening (Sinfra)

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.

KONCERN

158

KONCERN

MODERFÖRETAG

2020

2021

2020

15

15

15

15
143

143

158

158

143

143

158

158

NOT 17 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
2021

Övriga temp. skillnader

Finans. anläggningstillg.

2020

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
SKULD

92

–

UPPSKJUTEN
FORDRAN

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
SKULD

19

397

–

Redovisat värde			

UPPSKJUTEN
FORDRAN

82

19			

82

3 638

-2 674

2021

2021

Ingående ack. anskaffningsvärden
Utgående ack. anskaffningsvärden

KONCERN

Ingående ack.
anskaffningsvärden
Inköp

MODERFÖRETAG

MODERFÖRETAG

2020

NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

-32 894 -30 017

61 601

2021

NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2020

NOT 19 AKTIEKAPITAL

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna intäkter
Övriga poster
Redovisat värde

2021

KONCERN

43 159
2 003
45 162

2020

21 232
2 078
23 310

MODERFÖRETAG

2021

24 199
1 946
26 145

NOT 20 OBESKATTADE RESERVER

2020

15 532
2 008
17 540

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck			
MODERFÖRETAG
Tecknade och betalda aktier:			
2021
2020
Vid årets början			 380 000 380 000
Summa aktier vid årets slut			 380 000 380 000

MODERFÖRETAG

			
Ack. överavskrivningar			

461 254 428 167

Redovisat
värde			
		

461 254 428 167

2021

2020

53 509

-43 833

31 614

-49 192

46 079

-43 833

NOT 21 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

38 176

55 755

38 176

55 755

38 176

55 755

38 176

55 755

TEMPORÄR
SKILLNAD

Pågående nyanläggningar fördelas: Elnät 16 337 tkr (7 216),
Värme 4 569 tkr (3 131), Fibernät 15 610 tkr (42 377), Belysning 912 tkr
(2 328), Laddstolpar 196 tkr (362), Fastigheter 552 tkr (341).

2021		
KONCERN

Obeskattade reserver

Ack. överavskrivningar

UPPSKJUTEN
FORDRAN

–		

Redovisat värde			

2020
UPPSKJUTEN
SKULD

96 988

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
FORDRAN

–		

96 988			

UPPSKJUTEN
SKULD

89 800

89 800
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NOT 25 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

NOT 22 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljad limit uppgår till

KONCERN

2021

2020

365 000

365 000

MODERFÖRETAG

2021

2020

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 270 337 tkr
(289 011 tkr). Moderföretaget nyttjar checkräkningskredit på koncernkontot, som vid årets utgång uppgick till 279 189 tkr (292 374).
Utnyttjad checkräkningskredit redovisas som kortfristig fodran/
skuld gentemot Alingsås kommun.

KONCERN

2020

2020

3 447
24 819
2 529

4 269
9 122
6 377

3 446
3 262
2 529

4 268
3 134
6 376

Redovisat värde

30 795

19 768

9 238

13 777

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
NOT 28 DEFINITION AV NYCKELTAL

NOT 24 ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET
MODERFÖRETAG

2021

2020

2021

Avsättning till pensioner

-28

-30

-28

-30

Tilldelade utsläppsrätter

–

-1 816

–

-1 816

Realisationsresultat på
materiella. anl.tillgångar

833

964

833

964

–

1

–

1

805

-881

805

-881

Övrigt
Summa

NOT 27 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

MODERFÖRETAG

2021

Upplupn. personalkostn.
Upplupn. energikostn.
Övriga poster

KONCERN

NOT 26 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Moderföretaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2021

Av koncernens nettoomsättning utgjorde 18,2 % (21,1 %) omsättning inom
kommunkoncernen.
Av inköpen avsåg 1,5 % (3,4 %) rörelsekostnader och investeringar från
motparter inom koncernen. Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 28,8 % (29,8 %) omsättning inom kommunkoncernen. Av inköp
avsåg 15,1 % (13,0 %) rörelsekostnader och investeringar från motparter
inom koncernen.
Dotterföretaget köper administrativa tjänster inom ekonomi, fakturering, personal, löner mm.

2020

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 29 RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt
17 949 236 kr.				
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:		
				
Balanseras i ny räkning
17 949 236
Summa
17 949 236
		

Alingsås den 1 mars 2022

Rickard Bern
Verkställande direktör

Per-Gunnar Bernhult
Ledamot
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Thomas Pettersson
Ordförande

Bengt Sernestrand
Ledamot

Billy Westerholm
Vice ordförande

Björn Albinson
Ledamot

Roger Andersson
Ledamot

Stefan Båge
Arbetstagarrepresentant

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot

Margaretha Stenmark
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 mars 2022
KPMG AB

Min granskningsrapport har avgivits den 1 mars 2022

Thomas Bohlin, Auktoriserad revisor

Anita Andersson, Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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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

2021

2020

2019

2018

556499-0413, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

2017

%

99

83,7

90,2

93

94

Elöverföring (totalt överförd el i koncessionsområdet)

GWh

224

213

218,8

225,3

221,6

Fjärrvärmeförsäljning (totalt såld fjärrvärmeenergi i nätet)

GWh

130,7

111

119,2

121,5

119,3

Elförsäljning (totalt såld elenergi inom elhandeln)

GWh

142,3

132,1

138,1

141,5

142,4

(anger uppvärmningsförhållandet gentemot ett normalkallt år)

Produktion						
Fjärrvärmeproduktion

GWh

153

132

139,9

144,2

142,6

GWh

0,151

1

0,93

1,06

1,23

GWh

14,9

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

0,0015

1,98

0,03

0,11

1,12

kg

30 773

23 175

26 116

22 066

22 842

kg

690

582

489

1 370

1 067

kg/fordon

1 321

2 014

1 530

1 633

1 423

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

67

70

62

64

63

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

När året summeras kan vi konstatera att
det har varit kallare än föregående år men
något varmare än ett normalår. Det som
emellertid etsar sig fast i minnet är inte
vädret utan rörelserna på elpriset, som under
årets sista månad nådde rekordhöga nivåer.
Avslutningen på året påverkade elhandeln
såtillvida att kostnaden för fastprisavtalen
hamnade långt över förväntad nivå. Det kal�lare vädret i december gjorde också att kundernas förbrukning översteg förväntningarna. Elproduktionen vid våra vattenkraftverk
Solveden, Torska och Tollered har varit lägre

än föregående år. Trots detta når bolaget
som helhet ett bättre resultat än väntat,
mycket tack vare elproduktionen som gynnats av de höga elpriserna.
Intresset för solceller har ökat markant under årets sista månader. Under
året har vi installerat fem solcellsanläggningar samt en mindre batterianläggning.
Nöjd-kund-index (NKI) ligger fortfarande
kvar på en hög nivå.

Flerårsöversikt
2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning		

94 480

55 740

69 612

71 098

61 102

Rörelseresultat		

5 485

4 189

1 321

5 568

6 312

Andel kvinnor

%

32

34

35

34

30

Sjuktal (andel sjuktal av arbetstid, ny beräkningsgrund 2017)

%

3,1

3,0

3,3

3,0

2,2

%

91,5

90

75

85

91

Resultat efter finansiella poster		

5 562

4 081

1 320

5 748

6 242

Balansomslutning		

70 835

52 913

58 316

89 089

119 535

Eget kapital		

35 537

35 297

33 185

33 709

35 008

179

951

38 860

1 750

-5 792

Soliditet, %		

60,9

78,9

65,6

42,6

32,4

Avkastning på eget kapital, %		

12,9

9,8

3,5

15,1

16,1

Avkastning på totalt kapital, %		

7,9

8,1

2,7

6,9

5,5

Antal anställda, st		

0

0

0

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

42
7

24
3

9
3

8
6

Kvalitet						

NKI för energikoncernen (Nöjd kund-index)

Avbrottstid (medelavbrottstid i min/år)

440

16
6

%

79

84

84

86

81

min/år

39

52,8

39,4

61

32,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Personal

Ingen heltidspersonal är anställd på Alingsås Energi AB. Dessa tjänster köps av moderföretaget.

Miljö

Alingsås Energi har sedan 2015 certifierat sitt miljöarbete mot ISO 14001. Arbetsmiljöarbetet är sedan 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.

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

442
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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.
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).

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.

Koncernbidrag har under förutsättning av
årstämmans godkännande, lämnats med
3 453 437 kronor.
Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes
acceptabel nivå.
Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från
att fullgöra sina förpliktelser på kort och
lång sikt. Det lämnade koncernbidraget kan
däremot försvaras med hänsyn till vad som
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).
Vad beträffar bolagets resultat och ställ-

ning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.

Resultaträkning
BELOPP I TKR

NOT

2021

2020

3

94 480

55 740

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

125

2

94 605

55 742

-76 938

-40 706

-2 615

-1 698

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader
Anläggningskostnader
Övriga externa kostnader

4

-8 701

-8 261

Personalkostnader

5

-77

-101

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

10, 11

Rörelseresultat

-789

-787

-89 120

-51 554

5 485

4 189

80

98

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

9

-2

-206

77

-108

5 562

4 081

-5 259

-1 402

303

2 679

-63

-568

240

2 112

Förslag till resultatdisposition

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

32 960 076
239 883
33 199 960

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
Summa
33 199 960
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Balansräkning – tillgångar

Balansräkning – eget kapital och skulder

BELOPP I TKR

NOT

BELOPP I TKR

2021-12-31

2020-12-31

NOT

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BUNDET EGET KAPITAL

Byggnader och mark

10

26 889

27 063

Aktiekapital

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

9 995

10 431

Reservfond

36 884

37 494

14

Balanserat resultat

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

12

Summa anläggningstillgångar

2020-12-31

1 333

1 333

1 004

1 004

2 337

2 337

32 960

30 849

22

FRITT EGET KAPITAL

Uppskjuten skattefordran

2021-12-31

19

82

240

2 112

19

82

Årets resultat

33 200

32 960

36 903

37 576

35 537

35 297

9 560

7 754

589

294

Obeskattade reserver

Omsättningstillgångar

15

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Elcertifikat

92

397

92

397

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

VARULAGER MM

Pågående arbete för annans räkning

–

120

Övriga skulder

0

120

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos Alingsås kommun

16

Fordringar hos kommunala bolag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

5 361

3 779

8 952

3 412

102

291

–

1 205

407

365

19 017

5 769

33 840

14 820

–

–

Summa omsättningstillgångar

33 932

15 337

SUMMA TILLGÅNGAR

70 835

52 913

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

13

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 592

3 578

21 557

5 990

25 738

9 863

70 835

52 913

Förändring av eget kapital
BELOPP I TKR

AKTIEKAPITAL

Ingående balans 2020-01-01

RESERVFOND

BALANSERAT RESULTAT

TOTALT EGET KAPITAL

1 333

1 004

30 849
2 112

2 112

Utgående balans 2020-12-31

1 333

1 004

32 960

35 297

Ingående balans 2021-01-01

1 333

1 004

32 960

35 297

240

240

33 200

35 537

Årets resultat

Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

1 333

1 004

33 185

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

2021

2020

5 485

4 189

787

787

6 272

4 976

80

98

Erlagd ränta

-2

-206

Betald inkomstskatt

–

-142

6 350

4 726

425

2 764

-19 020

1 427

12 424

-7 966

179

951

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

16

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-179

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-179

0

Lämnade koncernbidrag

–

-951

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-951

0

0

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16

–

–

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.
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Övrigt

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

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.

Som eventualförpliktelse 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 är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

ENERGIDERIVAT

LIKVIDA MEDEL

IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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

INKOMSTSKATTER

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

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

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

Elförsäljning
Nettoomsättning
NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER

KPMG AB
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag
Summa
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdraget
Summa
Totala ersättningar till revisorer

2021

2020

94 480
94 480

55 740
55 740

2021

2020

81
–
81

68
–
68

24
24

23
23

105

92

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.

Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör

Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

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

2021

2020

24
–

–
23

58
0
17
74

-73
0
175
101

2021

2020

1
6
7

1
6
7

–
1
1

–
1
1

24

23

NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter från Alingsås kommun
Ränteintäkter från övriga företag
Summa

2021

Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader till övriga företag
Summa

2021

64
16
80

2020

26
72
98

2020

-2
–
-2

-206
–
-206

NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER
2021

Överavskrivningar
Lämnade koncernbidrag
Summa

2020

-1 806
-3 453
-5 259

-1 402
–
-1 402

2021

2020

-63
-63

-570
-568

Redovisat resultat före skatt

303

2 679

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)

-62

-573

–

16

-63

-570

NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten
skattefordran avseende elcertifikat
Summa

–

Skatteeffekt av uppkommet
underskottsavdrag

NOT 5 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

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

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Förändring av uppskjuten
skattefordran avseende elcertifikat

2

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:		
Justering av skatt avseende temporära skillnader
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Korrigering från föregående år
Redovisad skattekostnad
NOT 10 BYGGNADER OCH MARK

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

63
-1
–
-63

2021

28 204
179

592
-35
2
-568

2020

28 204
–

28 383

28 204

-1 141

-789

-1 494

-1 141

26 889

27 063

-353

-352

NOT 11 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021

11 848

11 848

2020

11 848

11 848

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 417

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 853

-1 417

Redovisat värde

9 995

10 431

Årets avskrivningar

-436

-981

-436
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NOT 12 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
2021
TEMPORÄR
SKILLNAD

2020

UPPSKJUTEN
SKULD

Finansiella anläggningstillgångar
92
–
Redovisat värde			

UPPSKJUTEN
FORDRAN

2021

19 017
19 017

UPPSKJUTEN
SKULD

19
397
–
19			

NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna intäkter
Redovisat värde

TEMPORÄR
SKILLNAD

UPPSKJUTEN
FORDRAN

82
82

NOT 18 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
2020

5 769
5 769

Av företagets nettoomsättning utgjorde 9,7 % (9,1 %) omsättning inom
kommunkoncernen. Av inköpen avsåg 2,8 % (4,1 %) rörelsekostnader
från motpart inom koncernen.

NOT 14 AKTIEKAPITAL

NOT 19 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

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

2021

13 333
13 333

NOT 15 OBESKATTADE RESERVER

2021

Avskrivningar utöver plan
Redovisat värde

9 560
9 560

2020

13 333
13 333

NOT 16 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Bolaget innehar tillgodohavande på koncernkontot, som vid årets
utgång uppgick till 8 853 tkr (3 363). Koncernintern kreditvolym hanteras av moderföretaget Alingsås Energi Nät AB för dotterföretaget
Alingsås Energi AB. Utnyttjad checkräkningskredit redovisas som
kortfristig fodran/skuld gentemot Alingsås kommun.		
NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2021

21 556
1
21 557

NOT 20 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
NOT 21 DEFINITION AV NYCKELTAL

2020

7 754
7 754

I övriga obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.

Upplupna energikostnader
Övriga poster
Redovisat värde

Företaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

2020

5 989
1
5 990

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 22 RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt
33 199 960 kr.			
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt nedan:
Balanseras i ny räkning		 33 199 960
Summa		 33 199 960

Alingsås den 1 mars 2022

Rickard Bern
Verkställande direktör

Per-Gunnar Bernhult
Ledamot
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Thomas Pettersson
Ordförande

Bengt Sernestrand
Ledamot

Billy Westerholm
Vice ordförande

Björn Albinson
Ledamot

Roger Andersson
Ledamot

Stefan Båge
Arbetstagarrepresentant

Anne-Marlene Hjortskog
Ledamot

Margaretha Stenmark
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 3 mars 2022
KPMG AB

Min granskningsrapport har avgivits den 1 mars 2022

Thomas Bohlin, Auktoriserad revisor

Anita Andersson, Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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EL FJÄRRVÄRME FIBER

EL

Från sol, vind och vatten

FJÄ RRVÄ R ME

Miljövänlig värme som kommer från biobränsle

FIB ER

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