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2013 i korthet

 ü Satsning inför kommande förändrade branschförutsättningar

 ü Konsumentfrågorna fortsatt i fokus

 ü Från plats 3 till plats 2 i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex

 ü Riskutfall i slutet av året pga milt väder

 ü Fortsatt god kundtillströmning

 ü Fortsatt satsning på marknadsföring av det gemensamma varumärket Ale El

VD kommentar

Det andra hela verksamhetsåret för Ale El Elhandel 
präglades av fokus på satsningar inför de förändrade 
branschförutsättningar som väntas inom några få år. 
”Nordisk slutkundsmarknad” och ”En kontakt för kun-
den” är faktorer som kommer påverka elbranschen, 
elkonsumenterna och vårt gemensamma varumärke 
Ale El. Ale El Elhandel är en del av det gemensamma 
varumärket Ale El tillsammans med moderbolaget Ale 
Elförening. 

Ale El har fortsatt drivit konsumentfrågorna, särskilt det 
vi ser som de allra största konsumentproblemen beträf-
fande oseriösa försäljningsmetoder och anvisningspri-
ser (tidigare kallat tillsvidarepriser). För detta arbete har 
Ale El uppmärksammats från högsta politiska nivå och 
inbjudits för att diskutera problemen hos Näringsdepar-
tementet. 

För andra året i rad deltog Ale El i Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning om kundnöjdhet hos landets elhan-
delskunder. 2012 kom Ale El på plats tre i Sverige, med 
kommentaren: ”Av samtliga aktörer är det Ale Els kunder 
som upplever sig få den bästa servicen”. Vid 2013 års 
undersökning lyfte Ale El till plats två i Sverige. 

Hösten och särskilt i slutet av året var präglad av en 
oerhört mild väderlek. Det slog negativt på resultatet 
genom riskutfall i de fasta avtalens volymer. Året som 
helhet var dock positivt ur ett kundperspektiv, det vill 
säga kundtillströmning. Tillväxten låg över förväntan 
och vi konstaterade ett intresse och kundinflöde från 
hela landet. Min bedömning är att många väljer Ale El 
tack vare det starka varumärket som byggts upp över 
tid. Resultatet från bland annat Svenskt Kvalitetsindex 
undersökningar påvisar det på ett tydligt sätt.

Nu jobbar vi vidare med det gemensamma varumärket i 
syfte att uppnå Ale Els vision:

”Med kundupplevd Närhet, Trygghet och Enkelhet ska 
Ale El ha Sveriges nöjdaste elkunder”!

Stefan Brandt

VD - Ale El Elhandel AB
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Förvaltningsberättelse

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR ALE EL ELHANDEL AB 556114-0244,  
FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013.

VERKSAMHET

Ale El Elhandels verksamhetsidé är att inköpa, distribu-
era och försälja elektrisk kraft och idka annan därmed 
förenlig verksamhet.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ale Elförening ek 
för (org nr 763500-0040).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

För 2013 har expansionen fortsatt för elhandelsverksam-
heten i bolaget. Kundströmningen har varit över förvän-
tan. Bolaget är nu ett av de största elhandelsbolagen i 
Ale Kommun. 

Tidvis milt väder har dock medfört negativt volymris-
kutfall som påverkat resultatet. 

Under december månad presenterade Svenskt Kvali-
tetsindex sin undersökning för segmentet privatkunder. 
Ale El Elhandel AB rankades av SKI som det andra bästa 
bolag i Sverige (förra året en tredjeplats). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG

Inga väsentliga händelser identifierade.

RESULTAT

Räkenskapsårets resultat blev -17 120 kr. 

RISKER

Bolaget arbetar medvetet för att minimera de risker 
som finns i verksamheten, främst prisrisk, volymrisk, 
profilrisk, administrativa risker samt kundrisker. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den 
ansamlade vinsten, 3 224 512 kr, överförs i ny räkning.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagens regler. Tillämpade redovisnings- och vär-
deringsprinciper överensstämmer med BFN:s allmänna 
råd. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvär-
den om inte annat anges.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 2013

EKONOMISK ÖVERSIKT

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst 3 241 632
Årets resultat -17 120
Summa 3 224 512

Disponeras så att i ny räkning överföres 3 224 512

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

2013 2012 2011
Nettoomsättning TSEK 19 005 15 393 813
Resultat efter finansiella poster TSEK -1 517 80 -838
Soliditet % 41 53 68



7

Resultaträkning

Not 2013 2012
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  19 004 561     15 392 803    

 19 004 561     15 392 803    

Rörelsens kostnader 1, 2
Inköp el -18 226 310    -13 576 757    
Handelsvaror -192 717    -213 015    
Övriga externa kostnader -2 073 674    -1 494 729    

-20 492 701    -15 284 501    

Rörelseresultat -1 488 140     108 302    

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  55 533     14 068    
Räntekostnader och liknande resultatposter -84 513    -42 822    

Resultat efter finansiella poster -1 517 120     79 548    

Bokslutsdispositioner
Erhållna och lämnade koncernbidrag netto 3  1 500 000     -    

Årets resultat -17 120     79 548    
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Balansräkning

Not  2013     2012    
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3  2 700     2 700    

 2 700     2 700    

Summa anläggningstillgångar  2 700     2 700    

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 507 912     3 128 983    
Övriga fordringar  2 130     337 487    
Fordringar hos koncernföretag  6 851 999     3 787 517    

 9 362 041     7 253 987    

Summa omsättningstillgångar  9 362 041     7 253 987    

SUMMA TILLGÅNGAR  9 364 741     7 256 687    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4
Bundet eget kapital
Aktiekapital (6 000 aktier)  600 000     600 000    
Reservfond  78     78    

 600 078     600 078    

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  3 241 632     3 162 084    
Årets resultat -17 120     79 548    

 3 224 512     3 241 632    

Summa eget kapital  3 824 590     3 841 710    

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 493 856     1 658 337    
Övriga skulder  3 392 555     1 295 187    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  653 740     461 453    

 5 540 151     3 414 977    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  9 364 741     7 256 687    

STÄLLDA SÄKERHETER
Inga Inga
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Värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de  
beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder 

har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat 
anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

Noter

2013 2012
NOT 1 PERSONALKOSTNADER

Bolaget har ej haft någon anställd personal under året.

NOT 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 9% 9%
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 23% 34%

NOT 3 BYGGNADER OCH MARK

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde  2 700     2 700    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 700     2 700    
Utgående planenligt restvärde  2 700     2 700    

NOT 4 EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång  600 000    78   3 241 632
Erhållna aktieägartillskott
Årets förlust -17 120
Belopp vid årets utgång  600 000   78 3 224 512  
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Styrelse

Ale El Elhandel ABs beslutande organ är en styrelse bestående av fem personer fördelat på ordförande,  
vice ordförande samt tre ledamöter. Styrelsen har under 2013 haft sju möten.

Annelie Hedbom 
född 1967 
ledamot sedan 2012

Ingemar Olsson 
född 1944 
ledamot sedan 2012

Roland Henningsson 
Ordförande 
född 1928 
ledamot sedan 2011

Kenneth Olsson 
född 1943 
ledamot sedan 2012

Rolf Alkenhoff 
Vice ordförande 
född 1939 
ledamot sedan 2003



11

ALE EL ELHANDEL AB ORG. NR 556114-0244

ALAFORS 2014-05-06

Roland Henningsson 
Ordförande

Rolf Alkenhoff

Kenneth Olsson Annelie Hedbom

Ingemar Olsson Stefan Brandt 
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-05-06

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Madeleine Johansson 

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

TILL ÅRSSTÄMMAN I ALE EL ELHANDEL AB

ORG.NR. 556114-0244

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  
Ale El Elhandel AB för år 2013.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direk-
tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhäm-
ta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställan-
de direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ale El Elhan-
del ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH AN-
DRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut-
fört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Ale El Elhandel AB för 
år 2013.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen.
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Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bo-
laget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Alafors 2014-05-06

 

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Madeleine Johansson

Auktoriserad revisor
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