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2012 i korthet

VD kommentar

ü	Första hela verksamhetsåret

ü	Gemensamt varumärke – Ale El 

ü	Antal kunder över förväntan

ü	Resultatet överträffar budget

ü	Utsedd av Svenskt Kvalitetsindex till Västsveriges bästa elhandelsföretag, topp tre i Sverige

ü	Sveriges bästa kundservice enligt Svenskt Kvalitetsindex

ü	Examensarbete stöder vald strategi

ü	Nya utmaningar väntar för både kunder och elbolag 

2012 var det första hela verksamhetsåret för Ale El 
Elhandel. Det innebär att det också var det första 

helåret för det gemensamma varumärket Ale El, dvs 
moderbolaget Ale Elförening och dotterbolaget Ale 
El Elhandel. Året får betraktas som väldigt framgång-
sikt då antalet kunder blev betydligt fler än förväntat. 
Även resultatmässigt överträffades förväntningarna.

VI DELTOG i en riksomfattande Nöjd Kund-un-
dersökning för elhandelskunder i november och de-
cember. Den genomfördes av Svenskt Kvalitetsindex 
och vi såg med spänning fram emot resultatet. Jag 
blev glatt överraskad när Svenskt Kvalitetsindex hörde 
av sig ungefär en vecka före att resultatet skulle offen-
tliggöras, för att meddela oss att vårt resultat skulle bli 
så bra att de ville skriva om Ale El Elhandel i sitt press-
meddelande.

ALE EL ELHANDEL BLEV UTNÄMND till det elbolag i 
Västsverige som har nöjdast elhandelskunder, topp 
tre i Sverige, samt fick utnämningen Sveriges bästa 
kundservice. Det är ett resultat som gläder mig väldigt 
mycket och jag vill tacka alla våra kunder för det för-
troendet och min personal som har gjort det möjligt. 
Samtidigt känner jag en stor ödmjukhet för framtiden. 
Att kunna upprätthålla ett så högt förtroendekapital 
kräver ett fortsatt hårt arbete av oss även i framtiden. 

ETT PÅBÖRJAT ARBETE som vi avser fortsätta med 
är de konsumentfrågor Ale El Elhandel har drivit un-
der 2012, där problematiken med tillsvidarepriser, 
vilseledande försäljning och oseriösa jämförelsesajter 
bedöms av oss vara de allra största konsumentprob-
lemen. En första dialog om dessa konsumentproblem 
inleddes under året med bland annat Konsumentver-
ket.

ETT EXAMENSARBETE genomfördes av en grupp 
marknadsekonomstudenter vid IHM Business School i 
Göteborg. Examensrapporten – ”Ale El går mot ström-
men” - visade att Ale El Elhandel har valt en konsu-
mentvänlig strategi och är på rätt väg. Arbetet blev 
valt till skolans bästa examensarbete.

INOM ETT PAR ÅR väntar nya omfattande föränd-
ringar och utmaningar, såväl för elkonsumenterna, 
elbranschen som för Ale El Elhandel och Ale Elfören-
ing (moderbolaget). En politisk inriktning, kallat ”en 
kontakt för kunden”, är att alla elkonsumentkontakter 
ska hanteras av elhandelsföretagen, vilket innebär helt 
nya krav på elbranschen och på våra verksamheter. 
Arbetet med att rusta oss för dessa förändringar har 
redan påbörjats. Nu kavlar vi upp ärmarna för att kun-
na fortsätta ligga i Sverigetopp i kundnöjdhet och för 
att klara framtida utmaningar.

Stefan Brandt

VD - Ale El Elhandel AB
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Förvaltningsberättelse

Förslag till vinstdisposition 2012
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst      3 162 084
Årets resultat        79 548
Summa       3 241 632

Disponeras så att i ny räkning överföres   3 241 632

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

Styrelsen och verkställande direktören för Ale 
El Elhandel AB 556114-0244, får härmed avge 

årsredovisning för år 2012. 

Verksamhet
Ale El Elhandel ABs verksamhetsidé är att inköp, 
distribuera 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
2012 var första hela kalenderåret med elhandelsverk-
samhet för bolaget. Kundtillströmning har varit över 
förväntan och genererat ett positivt resultat. Bolaget 
rankades av Svenskt Kvalitetsindex som totalt tredje 
bästa bolag och Sveriges bästa kundservice i segmen-
tet privatkunder i undersökning presenterad i decem-
ber 2012.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser identifierade. 

Resultat
Räkenskapsårets resultat blev 79 548 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, 3 241 632 kr, överförs i ny räkning.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsre-
dovisningslagens regler. Tillämpade redovisnings- 
och värderingsprinciper överensstämmer med BFN:s 
allmänna råd. 

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

Tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inte annat anges.
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Resultaträkning

Not 2012 2011
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 15 392 803 812 720
Övriga rörelseintäkter 0 0

 15 392 803   812 720
Rörelsens kostnader 1,2
Inköp el -13 576 757   -660 916
Handelsvaror -213 015    -58 565
Övriga externa kostnader -1 494 729    -939 253

-15 284 501    -1 658 734

Rörelseresultat  108 302    -846 014

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter eller liknande resultatposter  14 068    8 078
Räntekostnader och liknande resultatposter -42 822    0

Resultat efter finansiella poster  79 548    - 837 936

Bokslutsdispositioner 0 0

Årets skattekostnad 0 0

Årets resultat  79 548    -837 936
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BalansräkningBalansräkning

Not 2012 2011
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 2 700 2 700

Summa anläggningstillgångar 2 700 2 700

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 128 983    8 016
Övriga fordringar  337 487   0
Fordringar hos koncernföretag  8 832 403    2 291 007

 12 298 873    2 299 023

Kassa och bank 0    3 242 685

Summa omsättningstillgångar  12 298 873    5 541 708

SUMMA TILLGÅNGAR  12 301 573    5 544 408
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BalansräkningBalansräkning

Not 2012 2011
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4
Bundet eget kapital
Aktiekapital 600 000 600 000
Reservfond 78 78

600  078 600 078

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  3 162 084    4 000 020
Årets resultat  79 548    -837 936

 3 241 632    3 162 084

Summa eget kapital  3 841 710    3 762 162

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 658 337    107 839
Skulder till koncernföretag 5 044 886 0
Övriga skulder 1 295 187    208 370
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  461 453 1 466 037

 8 459 863    1 782 246

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 301 573    5 544 408
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Värderingsprinciper

2012 2011
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% 51%
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 34% 0%

NOT 3          BYGGNADER OCH MARK

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 2 700  2 700
Inköp 0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden 2 700 2 700
Utgående planenligt restvärde 2 700 2 700

NOT 4          EGET KAPITAL

Förändring av eget kapital

Antal A-aktier: 6 000 st

Aktiekapital 600 000 600 000
Reservfond 78 78
Bundet eget kapital 600 078 600 078

Balanserat resultat  3 162 084    20
Erhållet aktieägartillskott 0  4 000 000    
Årets resultat  79 548    -837 936    
Fritt eget kapital  3 241 632     3 162 084    

Summa eget kapital  3 841 710     3 762 162    

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 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.
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Styrelse

Roland Henningsson
Ordförande
född 1928
ledamot sedan 2011

Rolf Alkenhoff
Vice ordförande 
född 1939
ledamot sedan 2003

Ale El Elhandel ABs beslutande organ är en styrelse bestående av fem 
personer fördelat på ordförande, vice ordförande samt tre ledamöter. 

Styrelsen har under 2012 haft sju möten. 

Annelie Hedbom
född 1967
ledamot sedan 2012

Ingemar Olsson
född 1944 
ledamot sedan 2012

Kenneth Olsson
född 1943
ledamot sedan 2012
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Alafors 2013-05-08

Roland Henningsson 
Ordförande

Kenneth Olsson

Ingemar Olsson

Rolf Alkenhoff

Ale El Elhandel AB org. nr 556114-0244

Vår revisionsberättelse har avgivits 2013-05-10

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Madeleine Johansson 

Godkänd revisor

Annelie Hedbom

Stefan Brandt
VD
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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 2012.
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, 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 den-
na 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 effektivitet-
en i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de re-
dovisningsprinciper som har använts och av rimlighet-
en i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga 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 2012 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen.
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra för-
fattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
förvaltning för Ale El elhandel AB för år 2012.
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Revisionsberättelse

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen som har ansvaret 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 revisions-
sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förs-
lag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

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 är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

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

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

Alafors 2013-05-10

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

Madeleine Johansson 
Godkänd revisor
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