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VD kommentarer

Ett utvecklande år
Ale växer, vilket inte alls är oväntat, med tanke på 
den fantastiska infrastruktur som nu finns i form av 
goda pendlingsmöjligheter och snabbhet till och 
från storstaden Göteborg. Bilden av Ales tillväxt ser 
vi genom att 2014 var ett rekordår för nyanslutning-
ar till elnätet.

I samband med att Ale kommun under året beslu-
tade om att genomföra en snowboard-tävling i 
världsklassnivå, Ale Invite i februari 2015, diskute-
rade Ale El i samråd med Ale kommun att ersätta 
de fyra parallellgående 20kV-ledningarna som 
går förbi Alebacken med kablar. Projektet som var 
genomfört i december var en förutsättning för att 
kunna genomföra tävlingen och ta emot tusentals 
besökande vid Alebacken. Vi ser det som ytterligare 
ett bra och värdefullt samarbetsprojekt med Ale 
kommun. 

En allt högre investeringsnivå är ett resultat av en 
allt högre tillväxt. Det är något som bedöms kvarstå 
under många år framöver. Det enskilt största an-
läggningsprojektet genomfördes under året, en ny 
mottagningsstation (M1-20) till elnätet. Projektet är 
Ale Els hittills största enskilda anläggningsprojekt 
historiskt sett.

Risk-och Sårbarhetsanalysen som genomförs 
löpande är vårt viktigaste verktyg för att hålla en 
hög långsiktig nivå på driftsäkerheten. Den ger oss 
också ett värdefullt beslutsstöd i planeringen av in-
vesteringarna. Att bygga en ny mottagningsstation 
under 2014 var ett av resultaten från arbetet med 
Risk-och Sårbarhetsanalysen. 

Antalet driftstörningar under året var få, trots för-
hållandevis mycket åska. Vädret i övrigt kan beskri-
vas som det historiskt sett varmaste i mannaminne. 
Detta påverkade nätöverföringsintäkterna på ett 
negativt sett.

Ale Els elhandelsverksamhet genom dotterbolaget 
Ale El Elhandel har fortsatt utvecklats väl. Antalet 
kunder ligger i linje med den planering och bedöm-
ning som gjordes vid uppstarten hösten 2011. Ale 
El växer runt om i landet. Vid årsskiftet hade Ale 
El kunder i mer än hundra nätområden runt om i 
Sverige. Även 2014 deltog Ale El i Svenskt  
Kvalitetsindex kundnöjdhetsundersökning för  
elhandelskunder. Resultatet gav exakt samma 
kundnöjdhetsindex som året innan. Ale El ligger 
fortsatt i topposition i Sverige. Intressant är det 
att notera att trots att våra kunder lokalt är väldigt 
nöjda med Ale El som elleverantör, så är kunderna 
utanför det egna nätområdet ännu mer nöjda. En 
väldigt intressant utveckling kan man säga.

Arbetet med att uppnå visionen fortsätter för Ale El:

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

Stefan Brandt - VD
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2014 i korthet

 ü Rekordår för nyanslutningar

 ü Alebacken fick nytt utseende

 ü Fortsatt hög investeringsnivå

 ü Historiskt anläggningsprojekt genomfört

 ü Fortsatt fokus på Risk-och Sårbarhetsfrågorna

 ü Hög driftsäkerhet

 ü Historiskt milt väder minskade nätöverföringen

 ü Elhandelsverksamheten utvecklas väl

 ü Kundnöjdhet fortsatt i Sverigetopp

Inmatad energi i elnätet 2014, kWh
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Elnätet i siffror
Markledningar 823 km Fördelningsstationer 6 st

Luftledningar 247 km Kundabonnemang 12 286 st

Transformatorstationer 387 st Nyanslutningar under året 142 st
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Fortsatt god  
utveckling för  
elhandelsbolaget
Ale El Elhandel fortsatte att växa under 2014 och 
antalet nya kunder låg väl i linje med försäljnings-
målet. En intressant utveckling har varit den starka 
tillväxten utanför koncernens elnätsområde. Totalt 
har elhandelskunder från fler än 100 olika elnätsom-
råden valt att teckna elhandelsavtal med Ale El. 

Ale El Elhandel omsatte drygt 60 GWh el under 
2014.  Året var historiskt milt och med god tillgång 
på både vattenkraft, kärnkraft och vindkraft fortsat-
te elpriserna att sjunka även detta år. Många utav 
våra kunder valde rörligt elavtal men även 3-årsav-
talen var ett populärt alternativ.

Kundnöjdheten är fortsatt hög. I Svenskt Kvalitets-
index årliga mätning av elhandelsföretagens kund-
nöjdhet hamnade Ale El återigen i topp med bland 
annat betyget bäst service, vilket vi är oerhört stol-
ta över och som vi tänker göra allt för att behålla!

Under året deltog Ale El i ett antal kundevent och 
i början på september anordnades även Ale Els 

familjedag. En dag fylld av spännande aktiviteter. 
Både skylift och prova på att klättra i stolpe stod 
på programmet. Utöver det så anordnades även 
poängpromenad, teckningstävling och ansiktsmål-
ning.  

I början av året påbörjades arbetet med att teckna 
nytt avtal om balansansvar. Efter noggrann ut-
värderingsprocess valdes slutligen Vattenfall som 
partner vilket innebar att det gamla balansavtalet 
med Axpo avslutades vid årsskiftet.

Diskussionerna kring villkoren för mikroproducen-
ter fortsatte under året och resulterade under hös-
ten i ett beslut om skattereduktion motsvarande 60 
öre/kWh för mikroproduktion som levereras ut på 
elnätet. Ett beslut som mottagits mycket positivt 
av marknaden och som äntligen skapat lite ordning 
i den oreda som funnits kring nettodebiteringens 
vara eller icke vara.

Elhandel
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Verksamheten

Anläggning
Anläggningsavdelnings huvudarbetsuppgifter är 
nybyggnationer, ombyggnationer och underhåll av 
föreningens elnät. 

Vi bygger om och förstärker det befintliga elnätet 
samt förlägger kabel och kopplar in nya trans-
formatorstationer och kabelskåp i samband med 
nyexploateringar. Gammalt uttjänt material byts 
löpande ut för att säkerställa en fortsatt trygg 
elleverans.

 Inom anläggning ansvarar vi för att ansluta allti-
från mindre belysningsanläggningar till pumpsta-
tioner, villor, köpcentrum och industrier. Till största 
del utför vi arbeten i vårt eget elnät men vi hjälper 
även till med en del externa arbeten så som vägbe-
lysningen i Ale kommun.
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Drift
På driftavdelningen ser vi till att alla våra kunder 
har ström varje timme, dygnet runt året om. 

För att lyckas med detta måste vi kontinuerligt 
besiktiga vårt elnät. Det innebär att vi varje år  
patrullerar ca 250 km luftledning samt att vi 
besöker ca 400 transformatorstationer. Utöver 
det dagliga besiktningsarbetet hjälper vi även till 
med kabelutsättning om någon av våra kunder tex 
behöver gräva i sin trädgård. 

Som driftavdelning är vi också tvungna att löpan-
de rapportera en mängd information till Energi-
marknadsinspektionen, allt för att de i sin tur ska 
kunna följa upp leveranskvaliteten i de svenska 
elnäten.

Marknad
På marknadsavdelningen ansvarar vi för kund- 
service, mätvärdesinsamling och marknadsföring. 

Inom kundservicedelen hanterar vi årligen ca 9000 
kundsamtal och kundbesök. Vi administrerar flyt-
tar, mätvärden och säljer el till både privatpersoner 
och företag runt om i hela Sverige. 

Sedan några år tillbaka mäter vi våra kunders  
elförbrukning med fjärravlästa mätare, det gör 
fakturorna tydligar och skapar också möjlighet för 
kunderna att följa sin elförbrukning per timme, 
antingen via vår hemsida eller via vår mobil-app.  

Sedan 2013 samarbetar Ale El med lokala partners 
med syfte att sälja nyckelfärdiga solcellsinstallatio-
ner, det är en satsning som vi tror ligger rätt i tiden 
då intresset för egenproducerad el ökar för var dag 
som går. 

Ekonomi
Inom ekonomi hanterar vi all leverantörs- och 
kundreskontra inom både elnätsföretaget och 
elhandelsföretaget. 

Vi lägger upp avskrivningsplaner för stora inves-
teringsprojekt och följer löpande upp företagets 
lönsamhet. En annan del av vårt arbete innebär 
att fakturera våra kunder och de projekt som vi 
involverats i. 

Vi administrerar även de anställdas löner samt upp-
daterar våra kundhanteringssystem löpande med 
de förändringar som sker i våra kunders elanlägg-
ningar.  Ekonomi har även en viktig roll för trivseln 
på kontoret, både i form av det där lilla extra för 
våra besökande kunder samt företagets lokalvård

Planering
Inom planeringsavdelningen ansvarar vi för att 
projektera exploateringsområden och reinveste-
ringar i föreningens elnät. 

Under året har arbetet med att elektrifiera det nya 
bostadsområdet Kronogården i Älvängen fortsatt. 
Området kommer omfatta totalt 370 bostäder, en 
skola samt en närbutik.  Exploateringen i Green 
Village, har tagit fart, och medfört utbyggnad av 
elnätet.

Under det gångna året har även arbetet med att 
uppföra ett nytt 20kV-ställverk i Häljered,  Alafors 
fortlöpt.

Ett omfattande stråk med 20kV-luftledningar 
kablifierades under hösten, bl.a. för att möjliggöra 
snowboard tävlingen, AleInvite

Att vårt närområde är expansivt märks tydligt, inte 
minst med tanke på antalet nyanslutningar i vårt 
elnät. Under 2014 fakturerades anslutningsavgif-
ter motsvarande 2,4 miljoner kronor bara i Ale Els 
nätområde.

Ett utbytesprogram för kabelskåp har följts under 
året, och inneburit att Skepplanda fått en del nya 
kabelskåp.
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Ale El i  
samhället
Ale El har en viktig funktion som elförsörjare i Ale 
Kommun och har under året fortsatt att framtids-
säkra bland annat den stora mottagarstationen 
i Alafors genom en omfattad ombyggnation. 
Projektet var den enskilt största satsningen under 
året och innebar bland annat att all kopplingsut-
rustning numera är ordentligt skyddad från väder 
och vind.

Ale Kommun har stark tillväxt och prognosen fram 
till och med 2017 innebär att befolkningstillväxt 
på närmare 900 personer per år. För att tillgodose 
denna tillväxt byggs det årligen ett stort antal nya 
bostäder inom kommunen. Ale El har en viktig roll 
att fylla genom att ständigt utöka elnätet för att 
tillgodose denna expansion.

Ungdomarna är ytterligare en viktig del av vår  
gemensamma framtid och under året har Ale El 
samarbetade både Högskolan Väst och yngre  
förmågor från traktens högstadieskolor

Jesper

Jessica



- 13 -



- 14 -

Om Ale El

Ledningsgrupp
Ale Elförenings ledningsgrupp är ett instrument 
för långsiktigt ledarskap, strategi, koordinering, 
ärendeberedning för styrelsen samt för information 
mellan avdelningschefer och vd. Ledningsgruppen 
är också elföreningens interna informationsorgan.

Beslut och information om besluten tillsammans 
med annan övergripande information delges orga-
nisationen via separata avdelningsmöten eller via 
möten där samtliga medarbetare i personalstyrkan 
bjuds in. 

Sammankallande till ledningsgruppens möten är 
elföreningens vd, Stefan Brandt. Ledningsgruppen 
sammanträder regelbundet varannan vecka eller 
vid behov.

Ledningsgruppens arbete syftar till att öka be-
slutskraften i företaget. Genom en samlad syn kan 
beslut och förbättringsåtgärder lättare implemen-
teras i hela organisationen. Om oenighet skulle 
råda inom gruppen angående ett beslut är det vd 
som har den slutgiltiga beslutsrätten.

För beslut som tas på styrelsenivå är vd:n  
adjungerad. Vd:n saknar rösträtt men är normalt 
föredragande under styrelsemötena. Under 2014 
har ledningsgruppen bestått av sex personer.
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Bolagsstyrning

Styrningsstruktur
Medlemmar

Föreningsstämma

Styrelse

VD

Ledningsgrupp
Externa regelverk 

Föreningslagen  
Övriga tillämpliga lagar och regelverk

Interna regelverk 
Stadgar 

Riktlinjer och policies 
Övriga tillämpliga instruktioner

Extern revision Nomineringsprocess

Ale Elförening ägs av  
2 564 medlemmar
Uppdraget från ägarna är enligt föreningens stad-
gar att ”främja medlemmarnas ekonomiska intres-
sen genom att bedriva nätverksamhet, äga anlägg-
ningar för produktion och överföring av energi, 
äga aktier och andelar i företag inom energisektorn 
samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet”.

För att säkerställa att det övergripande målet upp-
nås arbetar Ale Elförening kontinuerligt med bo-
lagsstyrningsfrågor för att upprätthålla en effektiv 
styrning, ledning och kontroll av företaget.

Till grund för styrningen finns både externa och 
interna regelverk.

Bolagsstyrningen i Ale El utgår från lagar (främst 
föreningslagen, aktiebolagslagen och redovisnings-
regelverk), föreningsstadgar, bolagsordning, inter-
na riktlinjer samt policies. Ale Els styrning, ledning 
och kontroll fördelas mellan medlemmarna på års-
stämman, styrelsen och VD i enligt med förenings-
stadgarna samt ledningsgruppen. Medlemmarna 
utser bolagets valberedning, styrelse och revisorer 
vid ordinarie föreningsstämma. 

Antal medlemmar i Ale Elförening uppgick till 2 564 
(2 610) per årsskiftet 2014/2015. Varje medlem har 
en röst oberoende av antal andelar.

Medlemmarnas inflytande utövas vid förenings-
stämman, som är Ale Els högsta beslutande organ. 
Alla medlemmar som är registrerade på avstäm-
ningsdagen har rätt att delta i stämman. De med-
lemmar som inte har möjlighet att närvara person-
ligen har möjlighet att företrädas genom ombud 
med fullmakt.

Föreningsstämman beslutar om förändringar i 
föreningsstadgarna, väljer ordförande, styrelse 
och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar 
om eventuell utdelning eller återbäring och andra 
dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för 
styrelsen. Vidare beslutar stämman om arvoden till 
styrelse och valberedning.

Föreningsstämman för Ale Elförenings medlemmar 
kommer att hållas i Da Vinciskolan i Nödinge  
den 29 april.

Styrelse
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Finansiering

Under 2014 har Ale Elförening haft god tillgång till 
finansiering. Detta har möjliggjorts genom be-
redskap med goda reserver i form av bekräftade 
kreditlöften. Finansieringen sker främst genom 
räntebärande skulder i form av externa lån,  
obeskattade reserver samt eget kapital.

De räntebärande skulderna ökade med netto, efter 
avdrag för likvida medel, till 98 048 tsek (96 621). 
Den genomsnittliga kapitalbindningen var oföränd-
rad och uppgick till 2,5 år. Önskad räntebindning 
uppnås främst genom användande av räntederivat.

Föreningen amorterade 2,1 Mkr under året. Låga 
marknadsräntor under året medförde att den 
genomsnittliga räntan i Ale Elförenings portfölj var 
oförändrad 3,4 procent.

Finansmarknadens prognos för ränteutveckling-
en kan utläsas av marknadens forwardkurva. Vid 
årsskiftet 2014/2015 indikerar den en nedgång av 
sexmånadersräntan med 0,6 procentenheter till 0,4 
procent för 2015. Med Ale Elförenings nuvarande 
upplåningsvolym och räntebindning skulle det 
innebära en sänkning av räntekostnaderna  
med 0,2 Mkr.

Samtidigt visar prognosen att den genomsnittliga 
räntan då skulle bli 3,1 procent. Föreningen  
planerar amortera 3 Mkr under 2015.

Kapitalstruktur koncern
2014 2013

Eget kapital 85 515 81 934

Räntebärande skulder 111 275 103 400
Ej räntebärande skulder 22 905 19 302
Uppskjuten skatteskuld 18 871 17 859
Summa eget kapital och skulder 238 566 222 495

Kassa och kortfristiga placeringar 7 490 1 928
Soliditet 36% 37%

Soliditet koncern
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Ale Elförening, organisationsnummer 763500-0040, 
med säte i Alafors, är moderföretag i en koncern 
som erbjuder varor och tjänster inom elbranschen. 

Ale Elförenings verksamhetsidé är att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom att bedri-
va nätverksamhet, äga anläggningar för produktion 
och överföring av energi, äga aktier och andelar i 
företag inom energisektorn samt bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet.

Föreningens organisation utgår från fem verksam-
hetsområden planering, anläggning, drift,  
ekonomi/administration samt marknad.

Omsättning och  
resultat
Energiomsättningen inom Ale Elförenings nät- 
koncessionsområde har under året uppgått till  

182 GWh (föregående år 194). Regionnätet har 
försörjt vårt lokalnät med 189 GWh (202) och lokal 
produktion med 1 GWh (1). Nätförlusterna uppgår 
till 8 GWh (9).

Omsättningen i koncernen ökar med 4% främst 
beroende på ökad energiförsäljning i dotterbolag 
samt högre anslutningsintäkter i moderbolaget. 
Resultat efter finansiella poster ökar med ca 3,5 
MSEK till 4,6 MSEK. Resultatökningen beror främst 
på lägre rörelsekostnader, högre anslutning- 
sintäkter samt lägre räntekostnader.

I elnätsverksamheten märks det rekordvarma  
vädret under året i lägre antal överförda kWh  
till kund. 

Under året tas ett lån upp på 10 MSEK för en större 
investering i elnätsverksamheten. Samtidigt amor-
terar föreningen 2,1 MSEK under året. Soliditeten i 
koncernen minskar med en procentenhet till 36%

 

Flerårsjämförelse
Koncernen
Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013

Nettoomsättning 89 675 85 951
Resultat efter finansiella poster 4 628 1 124
Balansomslutning 238 566 222 495
Soliditet (%) 35,8 36,8
Medeltal anställda 32 33

Jämförelsetalen för 2012 och tidigare har inte omräknats i enlighet med BFNAR 2012:1 vilket kan  
innebära bristande jämförbarhet.

Moderbolaget
Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 73 875 73 155 74 340 71 234
Resultat efter finansiella poster 5 244 2 642 2 756 4 622
Balansomslutning 245 499 229 737 228 565 221 857
Soliditet (%) 35 36 35 35
Medeltal anställda 32 33 31 30

Jämförelsetalen för 2012 och tidigare har inte omräknats i enlighet med BFNAR 2012:1 vilket kan  
innebära bristande jämförbarhet.
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser 
under året
Dotterbolaget Ale El Elhandel har under året 
fortsatt med försäljning av solpaneler. Tillsammans 
med lokala samarbetspartners erbjuder bolaget 
kunder nyckelfärdiga lösningar till fast pris. 

Nya bostadsområden och exploateringar i kommu-
nen märks i antal nyanslutningar och inte minst på 
investeringsnivån. Under 2014 investerar 

Ale Elförening ca 19 MSEK i elnätet, mycket av det 
beroende på investeringar inför framtida nyanslut-
ningar. Stora investeringar har även skett vid vår 
mottagningsstation.

Ale kommun har fortsatt höga expansionsplaner 
och under den närmsta treårsperioden förväntar sig 
kommunen en tillväxt på ca 800 personer per år.

Det rekordvarma vädret har påverkat energiomsätt-
ningen negativt. De låga elpriserna har inneburit 
lägre omsättning för elhandeln.

Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets 
utgång
Energimarknadsinspektionen har aviserat att det 
sannolikt blir en fördröjning i det branschföränd-
rande  förslaget till en elhandlarcentrisk modell. 

Förslaget innebär i korthet att elhandlaren kommer 
ha den avgörande parten av kontakt med kund. 
Detta ställer i sin tur en mängd krav på kommuni-
kation mellan elhandel- och elnätsbolag. Försla-
get om en automatiserad kommunikation mellan 
elhandel- och elnätsbolag har ännu inte kommit till 
stånd utan förväntas vara klart tidigast om 3-4 år 
enligt tillsynsmyndigheten Energimarknads- 
inspektionen.

 

Förväntad framtida 
utveckling
För elhandelsverksamheten ser Ale El en fortsatt 
tillströmning av nya kunder och en förbättrad resul-
tatutveckling. Elnätsverksamheten är inne i en stark 
investeringsfas, framförallt till följd av Ale kommuns 
befolkningstillväxt. 

Miljö
Ale Elförening är miljödiplomerade i enlighet med 
kraven i Svensk Miljöbas. Bolaget har varit miljö- 
diplomerade sedan 2011 och  bolaget arbetar  
fortlöpande med ett aktivt miljöarbete.

Personal
Samtlig personal i koncernen är anställd vid moder-
bolaget. Personalomsättningen är låg och har så 
varit de senaste åren. Ett ständigt säkerhetsarbete 
pågår där fokus ligger på risker med starkströmsan-
läggningar.

Ägarförhållanden
Av andelarna i Ale Elförening äger Ale Kommun 
16 %, AB Alebyggen 11 % och resterande 73 % av 
andelarna är fördelade på 2.562 medlemmar.

Finansiell  
riskhantering
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i 
följande kategorier: marknadsrisk (inkl. valutarisk, 
ränterisk och prisrisk), volymrisk, kreditrisk och 
likviditetsrisk.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en 
mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (om-
fattande elprisrisk, och ränterisk), kreditrisk och 
likviditetsrisk. Företagets övergripande riskhan-
teringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på 
de finansiella marknaderna och eftersträvar att 
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Förvaltningsberättelse

Förslag till vinstdisposition 2014 

Balanserat resultat 1 300 958

Årets resultat 20 003

Summa 1 320 961 

Återbäring till medlemmar 0

Avsättning till reservfond 5 000

I ny räkning överföres 1 315 961

Summa 1 320 961

minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
företagets finansiella resultat. Företaget använder 
derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. 
Riskhanteringen sköts av ekonomiavdelningen 
enligt policies som fastställts av styrelsen. Ekono-
miavdelningen identifierar, utvärderar och säkrar 
finansiella risker i nära samarbete med de operativa 
enheterna. Styrelsen upprättar skriftliga policies 
och affärsplaner såväl för den övergripande riskhan-
teringen som för specifika områden, såsom elpris-
risk, ränterisk, kreditrisk, användning av derivat-
instrument och finansiella instrument som inte är 
derivat samt placering av överlikviditet.

Ränterisk
Koncernens ränterisk är främst kopplad till ränte-
bärande skulder, vilka per balansdagen uppgick 
till 111.275 tkr. 73 % av dessa är räntesäkrade vilket 
ger en ränterisk på 29.875 tkr. Företaget har som 
policy att minst 70 % av de långfristiga lånen ska 
vara räntesäkrade. Företaget har upplåning endast i 
svensk valuta.

Prisrisk
Dotterbolaget har minimerad tid mellan försäljning- 
och inköpstillfälle av fasta elpriser och terminer 
för att minska prisrisken. Prisrisken hanteras enligt 
fastställd riskpolicy från styrelsen.

Kreditrisk
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvär-
dighet på koncernens motparter. Merparten av 
koncernens försäljning kan ske med låg kreditrisk. 
Samtliga nya kunder kreditprövas vilket har givit att 
historiskt sett har kreditförlusterna varit låga. Det 
finns ingen koncentration av kreditrisk eftersom 
koncernen har ett stort antal kunder.

Likviditetsrisk
Koncernen arbetar kontinuerligt med sin likviditet 
och har checkkrediter för att balansera likviditets- 
risken.Företaget placerar överskottslikviditet på rän-
tebärande. Avräkningskonton eller enligt fastställd 
finansieringspolicy från styrelsen. På balansdagen 
hade likvida tillgångar på 7 490 tkr (2013: 1 928 tkr) 
som snabbt kan omsättas i kassamedel, för  
hantering av likviditetsrisken.

Volymrisk
Dotterbolaget utsetts kontinuerligt för risker i sam-
band med att kundernas faktiska förbrukningsutfall 
avviker från prognosticerad

förbrukning. För att minimera volymrisk sker  
fortlöpande handel med terminskontrakt för att 
ligga i fas med förväntad förbrukning.
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Resultaträkning koncern

2014-01-01 2013-01-01
Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3 89 675 85 951
Förändring av lagervaror under tillverkning och färdiga varor 102 843
Aktiverat arbete för egen räkning 2 448 2 993
Övriga rörelseintäkter 16 3
Summa rörelsens intäkter 92 241 89 790

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -34 784 -35 504
Handelsvaror -891 -193
Övriga externa kostnader 5, 6 -12 559 -12 610
Personalkostnader 7 -23 136 -24 580
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -12 712 -12 296
Summa rörelsens kostnader -84 082 -85 183

RÖRELSERESULTAT 8 159 4 607

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 43 21
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -3 574 -3 504
Summa finansiella poster -3 531 -3 483

Resultat efter finansiella poster 4 628 1 124

Skatt på årets resultat 10 -1 036 -263

Årets resultat 3 592 861
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Balansräkning koncern

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark 11 13 397 14 347
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 175 007 171 030
Inventarier, verktyg och installationer 13 1 794 2 523
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings- 
tillgångar 14 19 914 13 045

210 112 200 945

Summa anläggningstillgångar 210 112 200 945

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 3 233 3 446
Pågående arbete för annans räkning 695 1 533

3 928 4 979
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 756 4 064
Skattefordringar 63 0
Övriga fordringar 1 030 826
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 11 188 9 753

17 036 14 643
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 7 490 1 928

Summa omsättningstillgångar 28 454 21 550

SUMMA TILLGÅNGAR 238 566 222 495
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Balansräkning koncern

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18
Andelskapital 2 135 2 147
Övrigt tillskjutet kapital 9 648 9 647
Reservfond 6 280 6 275
Balanserat resultat 63 860 63 004
Årets resultat 3 592 861
Eget kapital hänförligt till moderbolagets andelsägare 85 515 81 934

Summa eget kapital 85 515 81 934

Avsättningar
Avsättningar för skatter 20 18 871 17 859
Summa avsättningar 18 871 17 859

Långfristiga skulder 21
Skulder till kreditinstitut 109 275 101 400
Övriga skulder 260 253
Summa långfristiga skulder 109 535 101 653

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 000 2 000
Förskott från kunder 21 50
Leverantörsskulder 9 811 6 404
Skatteskulder 0 141
Övriga skulder 4 457 3 988
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 8 356 8 466
Summa kortfristiga skulder 24 645 21 049

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 238 566 222 495

Förändring av eget kapital koncern
Andelskapital Övrigt tillskjutet 

kapital
Annat eget 

kapital inkl årets 
resultat

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 2014-01-01 2 147 9 647 70 140 81 934

Vinstdisposition enligt årsstämma 0

Återbäring till medlemmarna 0

Andelsförändring -12 1 -11

Årets resultat 3 592 3 592

Belopp vid årets utgång 2014-12-31 2 135 9 648 73 732 85 515

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 23 120 150 120 150
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Kassaflödesanalys koncern

2014-01-01 2013-01-01
Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 8 159 4 607
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 12 642 12 296
Erhållen ränta 43 21
Betald ränta -3 574 -3 504
Betald skatt -1 036 -263
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 16 234 13 157

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 1 051 -1 248
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar - 2 393 10 647
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 4 604 -5 862
Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 500 16 694

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22 001 -16 403
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 192 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 809 -16 403

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna finansiella skulder 10 000 63
Amortering av finansiella skulder -2 118 0
Utbetald utdelning -11
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 871 63

Årets kassaflöde 5 562 354
Likvida medel vid årets början 1 928 1 574
Likvida medel vid årets slut 26 7 490 1 928

Tilläggsupplysning
Outnyttjade krediter vid årets utgång 5 000 5 000
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Resultaträkning moderbolag

2014-01-01 2013-01-01
Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 3 73 875 73 155
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete 
för annans räkning 102 843

Aktiverat arbete för egen räkning 2 448 2 993
Övriga rörelseintäkter 16 3
Summa rörelsens intäkter 76 441 76 994

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 4 -19 592 -21 678
Övriga externa kostnader 5, 6 -12 399 -12 345
Personalkostnader 7 -23 136 -24 580
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -12 712 -12 296
Summa rörelsens kostnader -67 839 -70 899

Rörelseresultat 8 602 6 095

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 162 49
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -3 520 -3 503
Summa finansiella poster -3 358 -3 454

Resultat efter finansiella poster 5 244 2 641

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -600 -1 500
Förändring av avskrivningar utöver plan -4 600 -1 100
Summa bokslutsdispositoner -5 200 -2 600

Resultat före skatt 44 41

Skatt på årets resultat 10 -24 -21

Årets resultat 20 20
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Balansräkning moderbolag

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark 11 13 394 14 344
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 175 007 171 030
Inventarier, verktyg och installationer 13 1 794 2 523
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings- 
tillgångar 14 19 914 13 045

210 109 200 942
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 4 600 4 600

4 600 4 600

Summa anläggningstillgångar 214 709 205 542

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 3 233 3 446
Pågående arbete för annans räkning 16 695 1 533

3 928 4 979
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 756 4 064
Skattefordringar 63 0
Övriga fordringar 1 030 824
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 7 786 7 245

13 635 12 133

Kassa och bank 13 227 6 778

Summa omsättningstillgångar 30 790 23 890

SUMMA TILLGÅNGAR 245 499 229 432
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Balansräkning moderbolag

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 2 135 2 147
Förlagsinsatser 9 648 9 647
Reservfond 6 280 6 275

18 063 18 069
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 316 1 301
Årets resultat 20 20

1 336 1 321

Summa eget kapital 19 399 19 390

Obeskattade reserver 19 85 778 81 178

Långfristiga skulder 21
Skulder till kreditinstitut 109 275 101 400
Övriga skulder 260 253
Summa långfristiga skulder 109 535 101 653

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 000 2 000
Förskott från kunder 21 50
Leverantörsskulder 7 347 4 910
Skulder till koncernföretag 12 827 11 702
Skatteskulder 0 141
Övriga skulder 1 049 596
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 7 543 7 812
Summa kortfristiga skulder 30 787 27 211

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 245 499 229 432

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 23 120 150 120 150

Ansvarsförbindelser 24 5 000 5 000
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Förändring av eget kapital moderbolag

Andelskapital Reservfond Balanserad vinst 
inkl. årets resultat

Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 2014-01-01 11 794 6 275 1 321 19 390

Vinstdisposition enligt årsstämma 5 -5 0

Återbäring till medlemmarna 0

Andelsförändring -11 -11

Årets resultat 20 20

Belopp vid årets utgång 2014-12-31 11 783 6 280 1 336 19 399
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Kassaflödesanalys moderbolag

2014-01-01 2013-01-01
Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 8 602 6 095
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 12 642 12 296
Erhållen ränta 162 49
Erlagd ränta -3 520 -3 503
Betald skatt -182 -23
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 17 704 14 914

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 212 -302
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -2 681 1 026
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 5 153 3 291
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 388 18 929

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22 001 -16 403
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 192 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 782 -16 403

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna finansiella skulder 10 000 0
Amortering av finansiella skulder -2 119 -1 937
Inbetalning/återbetalning insats -12 -1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 869 -1 938

Årets kassaflöde 6 488 588
Likvida medel vid årets början 6 779 6 191
Likvida medel vid årets slut 26 13 227 6 779

Tilläggsupplysning
Outnyttjade krediter vid årets utgång 5 000 5 000
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Noter

NOT 1 

Från och med 2014 tillämpar koncernen och moder-
bolaget årsredovisningslagen och Bokförings- 
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid 
upprättandet av sina finansiella rapporter. Jämförel-
seåret har omräknats och effekterna på resultat- 
räkning och balansräkning framgår av not 27.

Redovisningsvaluta

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och 
beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget  
och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden vilket innebär att eget kapital som fanns i 
dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras 
i sin helhet. 

I koncernens eget kapital ingår härigenom endast 
den del av dotterföretagens eget kapital som till-
kommit efter förvärvet. 

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 
Uppskjuten skatt hänförlig till årets bokslutsdisposi-
tioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skat-
teskulden har redovisats som avsättning, medan 
resterande del tillförts koncernens eget kapital. 
Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har  
beräknats till 22%.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för 
aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptag-
na värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas 
skillnaden som koncernmässig goodwill. Detta 
värde skrivs av koncernmässigt under en period 
uppgående till 10 år. Avskrivningstakten baseras 
på förvärvens långsiktiga strategiska betydelse för 
koncernen.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin  
helhet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den 
indirekta metoden varvid justering skett för trans-

aktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och 
banktillgodohavanden, tillgodohavande på  
koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar 
som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som 
är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inget annat anges  
nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter avseende försäljning av varor redovisas 
när de väsentliga riskerna och fördelarna som är 
förknippade med äganderätten till varorna har 
övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i 
takt med att arbetet utförs. Det innebär att intäk-
terna redovisas med utgångspunkt från färdig-
ställandegraden. Färdigställandegraden beräknas 
som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete i 
relation till beräknade totala uppdragsutgifter för 
att fullgöra uppdraget. För uppdrag där utfallet inte 
kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas 
en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader. Befa-
rade förluster kostnadsförs så snart de är kända.

Utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning  
vinstavräknas i takt med att arbetet utförs.

Entreprenaduppdrag till fast pris intäktsredovi-
sas i koncernen i takt med att arbetet utförs. Det 
innebär att intäkter redovisas med utgångspunkt 
från färdigställandegraden. Färdigställandegraden 
beräknas som nedlagda projektkostnader i relation 
till beräknade projektkostnader för hela entrepre-
naden. För uppdrag där utfallet inte kan beräknas 
på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt som 
motsvarar nedlagda kostnader. Befarade förluster 
kostnadsförs så snart de är kända.

I moderbolaget intäktsredovisas entreprenad- 
uppdrag till fast pris enligt färdigställandemetoden 
vilket innebär att de redovisas i resultaträkningen 
så snart arbetet i allt väsentligt är fullgjort. Fram till 
dess redovisas utgifterna som tillgång och faktu-
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rerade belopp som skuld. Entreprenaduppdrag 
på löpande räkning vinstavräknas i takt med att 
arbetet utförs.

Materiella och immateriella anläggnings- 
tillgångar

Materiella anläggningstillgångar är redovisade till 
anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga 
avskrivningar baserade på en bedömning av till-
gångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivnings-
tider tillämpas för moderbolag. Dotterbolag saknar 
anläggningstillgångar med avskrivningar.

Byggnader     15-40 år 
Distributionsanläggningar 20-40 år 
Elmätare och lastbilar   10 år 
Inventarier, verktyg och bilar 5 år

Låneutgifter

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket 
de hänför sig.

Leasing

Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing före-
ligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna 
förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet 
har förts över till leasetagaren. I annat fall är det 
fråga om operationell leasing. Koncernen har inga 
väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga 
leasingavtal redovisas som operationella leasing- 
avtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas 
linjärt över leasingperioden.

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång  
beträffande en tillgång föreligga fastställs dess 
återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda 
värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till 
detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det 
högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de 
uppskattade framtida betalningar som tillgången 
genererar. Nedskrivningar redovisas över  
resultaträkningen.

Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i 
resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster 
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten 
skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på 
alla väsentliga temporära skillnader. En temporär 
skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång 
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av 
den skattesats som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen vilken förnärvarande är 22%.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den om-
fattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas mot vilka de  
temporära skillnaderna kan nyttjas.

Varulager m.m.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid 
bestämmande av anskaffningsvärdet har  
först-in-först-ut-principen tillämpats.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har eller 
kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ut- 
betalningar kommer att krävas för att fullgöra 
förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra 
en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska 
utbetalas
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Noter

Ersättningar till anställda - pensioner

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter 
avslutad anställning omfattar både avgiftsbestäm-
da och förmånsbestämda pensionsplaner. I av-
giftsbestämda planer betalar företaget fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är 
betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
I förmånsbestämda planer beräknas skulden och 
avgiften med hänsyn till bland annat bedömda 
framtida löneökningar och inflation. Samtliga  
pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda 
planer vilket innebär att avgiften redovisas som 
kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

NOT 2 

Företagsledningen gör uppskattningar och  
antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar 
kommer sällan att motsvara det verkliga  
resultatet. Företaget ser inte någon avsevärd risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder i de uppskattningar och  
antaganden som görs.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att 
tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. 
Finns en indikation så beräknas tillgångens åter- 
vinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens 
verkliga värde med avdrag för försäljnings- 
kostnader och nyttjandevärdet.
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NOT 3 NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Norden 89 675 85 951 73 875 73 155

89 675 85 951 73 875 73 155

NOT 4 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN
Moderbolaget

2014 2013
Andel av försäljningen som avser koncernföretag 3% 2%
Andel av inköpen som avser koncernföretag 6% 6%

NOT 5 LEASINGAVGIFTER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Operationell leasing, inkl. hyra för lokal
Leasingavgifter, årets kostnad 672 614 672 614
Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom ett år 676 567 676 567
Senare än ett år men inom fem år 1 670 1 418 1 670 1 418
Senare än fem år 0 0 0 0
Summa 2 346 1 985 2 346 1 985
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Noter

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Arvoden och kostnadsersättningar
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdraget 137 162 92 112

137 162 92 112

NOT 7 MEDELTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2014 2013

Medeltalet anställda Antal  
anställda Varav män Antal  

anställda Varav män

Moderbolaget
Sverige 32 24 33 25

Dotterföretag
Sverige 0 0 0 0
Totalt dotterföretag 0 0 0 0
Koncernen totalt 32 24 33 25

2014 2013
Företagsledningen Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelsen 2 7 2 7
VD och övriga företagsledningen 1 5 1 5

2014 2013
Löner och Sociala Löner och Sociala

Personalkostnader ersättningar kostnader ersättningar kostnader
Moderbolaget
Styrelse och VD 1 440 703 1 367 675
(varav pensionskostnad) (289) (374)
Övriga anställda 13 799 5 781 14 693 5 798
(varav pensionskostnad) (1 370) (1 348)
Koncernen totalt 15 239 6 484 16 060 6 473
(varav pensionskostnad) (1 659) (1 722)

NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Ränteintäkter koncernföretag 0 0 119 28
Ränteintäkter övriga 43 21 43 21
Summa 43 21 162 49
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NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Räntekostnader övriga 3 574 3 504 3 520 3 503
Summa 3 574 3 504 3 520 3 503

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Aktuell skatt 24 21 24 21
Uppskjuten skatt 1 012 242 0 0
Summa 1 036 263 24 21

Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt 44 42 44 42
Skatt enligt gällande skattesats, 22% -10 -9 -10 -9

Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader -14 -12 -14 -12
Summa -24 -21 -24 -21

NOT 11 BYGGNAD OCH MARK
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 27 619 27 401 27 616 27 398
Inköp 218 218
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 619 27 619 27 616 27 616

Ingående avskrivningar -13 272 -12 330 -13 272 -12 330
Årets avskrivningar -950 -942 -950 -942
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 222 -13 272 -14 222 -13 272
Redovisat värde 13 397 14 347 13 394 14 344

NOT 12 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 333 910 318 090 333 910 318 089
Inköp 14 598 15 820 14 598 15 820
Försäljningar och utrangeringar -27 -27
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 348 481 333 910 348 481 333 909

Ingående avskrivningar -162 879 -152 710 -162 879 -152 710
Årets avskrivningar -10 596 -10 170 -10 596 -10 170
Försäljningar och utrangeringar 1 0 1 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -173 474 -162 880 -173 474 -162 880
Redovisat värde 175 007 171 030 175 007 171 030
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NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 16 867 15 965 16 867 15 965
Inköp 534 902 534 902
Försäljning och utrangering -192 0 -192 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 209 16 867 17 209 16 867

Ingående avskrivningar -14 344 -13 160 -14 344 -13 160
Årets avskrivningar -1 124 -1 184 -1 124 -1 184
Försäljningar och utrangeringar 53 0 53 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 415 -14 344 -15 415 -14 344
Redovisat värde 1 794 2 523 1 794 2 523

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 14 345 13 582 14 345 13 582
Inköp -15 820 -16 184 -15 820 -16 184
Erlagda förskott 21 389 15 647 21 389 15 647
Redovisat värde 19 914 13 045 19 914 13 045

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
Redovisat värde

Företag Organisationsnummer Säte Antal Kapitalandel 2014 2013
Ale El Elhandel AB 5556114-0244 Alafors 6 000 100% 4 600 4 600

4 600 4 600

Moderbolaget
2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 4 600 4 600
Redovisat värde 4 600 4 600

Noter

NOT 16 PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING/FÖRSKOTT FRÅN KUND
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Nedlagda uppdragsutgifter -1 604 -1 213 -1 604 -1 213
Fakturerade belopp 2 299 2 746 2 299 2 746
Redovisat värde 695 1 533 695 1 533
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NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Förutbetald försäkring 62 32 62 32
Övriga förutbetalda kostnader 14 267 4 203
Upplupna intäkter 11 112 9 454 7 720 7 010
Redovisat värde 11 188 9 753 7 786 7 245

NOT 18 EGET KAPITAL

En andel i Ale Elförening har ett andelsvärde om 50 kronor. Antalet andelar uppgår till 38 779 och  
andelskapitalet är 2 136 tkr. Samtliga andelsägare har en röst vardera oberoende av antalet andelar.

Koncernen Övrigt Annat eget
tillskjutet kapital inkl Summa

Andelskapital kapital årets resultat eget kapital
Belopp vid årets ingång 2014-01-01 2 147 9 647 70 140 81 934
Andelsförändring -11 -11
Årets resultat 3 592 3 592
Belopp vid årets utgång 2014-12-31 2 136 9 647 73 732 85 515

NOT 19 OBESKATTADE RESERVER
Moderbolaget

2014 2013
Avskrivningar utöver plan 85 778 81 178
Redovisat värde 85 778 81 178

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 18 871 17 859
Baserad på skattesats: 22% 22%

NOT 20 AVSÄTTNING FÖR SKATTER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Ingående redovisat värde 17 859 17 617 0 0
Årets avsättning 1 012 242 0 0
Redovisat värde 18 871 17 859 0 0

Moderbolaget Balanserad 
vinst inkl. Summa

Andelskapital Reservfond årets resultat eget kapital
Belopp vid årets ingång 2014-01-01 11 794 6 275 1 321 19 390
Vinstdisposition enligt årsstämma 5 -5
Andelsförändring -11 -11
Årets resultat 20 20
Belopp vid årets utgång 2014-12-31 11 783 6 280 1 336 19 399
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Noter

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Förfallotidpunkt, inom 2 - 5 år från balansdagen 13 010 18 503 13 010 18 503
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen 96 525 83 150 96 525 83 150
Redovisat värde 109 535 101 653 109 535 101 653

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Personalrelaterade kostnader 4 168 4 462 4 168 4 462
Upplupna räntekostnader 675 750 675 750
Övriga upplupna kostnader 3 513 3 254 2 700 2 600
Redovisat värde 8 356 8 466 7 543 7 812

NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 100 150 100 150 100 150 100 150
Fastighetsinteckningar 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa 120 150 120 150 120 150 120 150

NOT 24 ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Borgensåtagande till förmån för dotterföretag 0 0 5 000 5 000
Summa 0 0 5 000 5 000
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NOT 25 EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Avskrivningar 12 669 12 296 12 669 12 296
Realisationsresultat inventarier -27 0 -27 0
Summa 12 642 12 296 12 642 12 296

NOT 26 LIKVIDA MEDEL
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013
Banktillgodohavanden 7 490 1 928 0 0
Tillgodohavanden på koncernkonto 0 0 13 227 6 778
Totalt likvida medel 7 490 1 928 13 227 6 778

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

NOT 27 EFFEKT AV ÖVERGÅNGEN TILL BFNAR 2012:1 (K3)

Omräkningen av jämförelsetalen i årsredovisningen till BFNAR 2012:1 (K3) har inte fått någon påverkan på eget kapital.
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Styrelse

Annelie Hedbom 
ordförande 
född 1967 
ledamot sedan 2012

Ingemar Othzén 
född 1947 
ledamot sedan 1997

Ulf Andersson 
född 1962 
arbetstagarledamot 
sedan 2014

Rolf Alkenhoff 
vice ordf 
född 1939 
ledamot sedan 1995

Kenneth Olsson 
född 1943 
ledamot sedan 1995

Christer Bryngelsson 
född 1953 
arbetstagarsuppleant 
sedan 2011

Catharina Eliasson 
född 1950 
ledamot sedan 2007

Robert Werling 
född 1968 
ledamot sedan 2013

Christer Nygren 
född 1968 
arbetstagarsuppleant 
sedan 2014

Eje Engstrand 
född 1943 
ledamot sedan 2007

Bengt Johansson 
född 1954 
arbetstagarledamot 
sedan 2006

Ale Elförenings beslutande organ är en styrelse bestående av elva personer fördelat på ordförande, vice 
ordförande, sju ledamöter och två suppleanter. Två ledamöter är personalrepresentanter. 

Styrelsen har under 2014 haft sju stycken styrelsemöten. Vid större projekt arbetar styrelseledamöterna i 
projektgrupper innan beslut tas i styrelsen.
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Ale Elförening Ek för  Org. nr 763500-0040

Alafors 2015-03-25

Annelie Hedbom Rolf Alkenhoff

Catharina Eliasson Eje Engstrand

Ingemar Othzén Kenneth Olsson

Robert Werling Bengt Johansson

Ulf Andersson Stefan Brandt

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-04-02

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Madeleine Bratt

Auktoriserad revisor

Gert Karlsson

Revisor
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Revisionsberättelse

TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I ALE EL-FÖRENING EK FÖR 
ORG.NR. 763500-0040 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Ale El-förening Ek för 
för år 2014. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 20-43.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN-
REDOVISNINGEN

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

REVISORNS ANSVAR

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

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i föreningens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen.

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

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens och kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december 
2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflö-
den för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för fören-
ingen och koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Ale El-förening Ek för för 
år 2014.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust, och det är styrelsen och verkställande di-
rektören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om ekonomiska föreningar.
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REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
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 för-
slag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
föreningen. Vi har även granskat om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar.

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

UTTALANDEN

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Alafors 2015-04-02

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Madeleine Bratt

Auktoriserad revisor

TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I ALE ELFÖRENING EK FÖR 

ORG.NR 763500-0040

REVISIONSBERÄTTELSE FRÅN LEKMANNAREVISOR

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaper-
na samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för år 2014 för Ale Elförening ek fören-
ing. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen i 
enlighet med god redovisningssed och för att sköta 
förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar.

Jag har granskat att årsredovisningen är baserad 
på en ordnad bokföring och är upprättad i enlig-
het med god redovisningssed. Jag har dessutom 
granskat föreningens verksamhet för att bedö-
ma om den sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att 
föreningens interna kontroll är tillräcklig.

 
 
 

Baserat på min granskning anser jag att: 
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad en-
ligt god redovisningssed och baserad på en ordnad 
bokföring.

Styrelsen och verkställande direktören har utfört 
sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med fören-
ingens stadgar.

Jag anser således att: 
Föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen 
och bevilja styrelsen och verkställande direktören 
ansvarsfrihet.

Ale 2015-04-02

Gert Karlsson
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