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År 2011 blev ett av de hittills mest expansiva i 
Ale Els historia, kanske det mest expansiva. 
För om 2010 och första halvåret 2011 var 

en period som till stor del präglades av beslut och 
förberedelser inför stora förändringar och expansion, 
blev andra halvåret 2011 en genomförandeperiod. 
Rekordmånga nyanslutningar och höstens uppstart 
av elhandelsverksamheten i dotterbolaget har krävt 
stora insatser, både ekonomiska och personella.

 
I slutet av 2010 togs ett styrelsebeslut om en inrikt-
ning mot att utveckla verksamheten med elhandel. 
I september 2011 var det premiär för den nya verk-
samhetsgrenen och till vår glädje var intresset hos 
Aleborna redan från början mycket stort. Känslan är 
att elhandeln som komplement till elnätet bådar gott 
inför framtidens ambition att bli Alebornas kom-
pletta elleverantör. Med värden som lokal närvaro, 
trygghet och enkelhet som grund vill vi vara både 
Alebornas och Aleföretagens självklara val.

 
Ale kommun fortsätter att expandera och Ale El är 
en viktig partner i den utvecklingen. I samband med 
att elhandelsbolaget startade antogs Ale El som var-
umärke och en helt ny logotype togs fram. Syftet är 
att signalera ett gemensamt varumärke för både elnät 
och elhandel, att vi med stort självförtroende vill vara 
en komplett partner i Ales elförsörjning.

Årets i särklass enskilt största anläggningsprojekt var 
byggnationen av en helt ny 20/10 kV-transforma-
torstation i Älvängen. Stationen är en del av Ale Els 
engagemang i att bygga ut den infrastruktur som 
krävs för att en tillväxtkommun som Ale ska kunna 
fortsätta att utvecklas. Ett annat exempel är samarbe-
tet med Bana Väg i Väst-projektet, som under 2011 

nådde sin kulmen. Ale El har varit och är en viktig 
aktör i utbyggnaden av E45 och dubbelspåret, dels 
genom att bistå med tillfälliga och snabbt flyttbara 
uttagspunkter, dels genom att sätta upp och installera 
nya anläggningar.

 
Under 2011 har arbetet med att utvecklas internt 
fortsatt, bland annat har en risk- och sårbarhets-
analys arbetats fram. Syftet är att på ett bra och säkert 
sätt kunna fortsätta att investera optimalt och upp-
rätthålla hög driftsäkerhet i elnätet. Analysen blir ett 
värdefullt verktyg i arbetet med att upprätthålla det 
nya lagkrav som innebär att ingen elkund i Sverige 
ska behöva vara drabbad av strömavbrott längre än 
24 timmar.

 
Med viss stolthet kan vi konstatera att Ale El, trots att 
2011 var ett år med ett flertal svåra stormar, kunnat 
upprätthålla en hög driftsäkerhet. Detta tack vare att 
vi har ett robust byggt och väl underhållet elnät.

 

2011 i korthet

Elprisets delar 

Diagrammet visar elprisets beståndsdelar för 
en villa där förbrukningen är 20 000 kWh/år. 
Priset är ett genomsnitt för hela riket. Viss 
variation kan ske över tid. Källa: www.ei.se

39% Moms och 
skatter

43% Elhandel

18% Elnät
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Investeringar i elnätet (msek)

Ett intensivt arbete med att ta fram en ny prisregler-
ingsmodell för elnät genomfördes under första kvarta-
let. Modellen ska gälla för perioden 2012-2015 för alla 
elnätsföretag i Sverige och som grund för den ligger 
Energimarknadsinspektionens anvisningar. 
Resultatet blev dock inte det avsedda vilket skapat 
stor osäkerhet hos elnätsföretagen i Sverige, särskilt 
i tillväxtkommuner som Ale. En så viktig samhälls-
funktion som eldistribution behöver tydliga spelregler, 
något som Ale El välkomnar.

 
Enligt beslut, plan och förberedelser från 2010 
miljödiplomerades Ale El i mars 2011 enligt den så 
kallade Göteborgsmodellen. Miljödiplomering är 
ett viktigt led i Ale Els utveckling, både vad gäller 
elnät och elhandel. Dessutom är miljödiplomering 
betydelsefullt, såväl för den interna utvecklingen av 
verksamheten som ökade krav från omgivningen.

Elnätet i siffror
Markledningar   826 km
Luftledningar    266 km
Transformatorstationer  391 st
Fördelningsstationer   6 st
Kundabonnemang   12 102 st
Nyanslutningar under året  169 st
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VD kommenterar

Som vd i Ale El ser jag tillbaka på 2011 med 
stor glädje. Allt fler nöjda kunder, uppstart 
av elhandel, nytt varumärke och engagerad 

personal är några av de faktorer som gjorde 2011 
till ett minnesvärt år i Ale Els historia.
 
Redan i förra årsredovisningen kunde jag i min 
kommentar konstatera att Ale El låg högt i Nöjd 
Kund Index (NKI). Trenden hade under en 
period varit vikande och vi såg det som en viktig 
uppgift att vända den tillbaka uppåt. Nu kan jag 
konstatera att vi lyckats, från slutet av 2011 låg 
vi högst av de elbolag i Västsverige som vi jäm-
förs med och långt över Sverigesnittet. Det är en 
mycket glädjande utveckling som säger oss att vi 
ligger helt rätt i våra värderingar – Nära, Tryggt 
och Enkelt.

Det är med stor ödmjukhet och glädje som jag 
kan summera elhandelsstarten som något av en 
succé. Från uppstarten i september och fram 
till årsskiftet 2011-2012 nådde vi mer än dub-
bla målet, räknat i antal kunder. Extra glädjande 
var att vi fick överraskande många företag som 
elhandelskunder.

2011 var mitt första kalenderår i Ale El. När 
jag tittar tillbaka ser jag att det inte är samma 
elbolag nu, som när jag började i oktober 2010. 
Det har runnit mycket vatten under broarna 
sedan dess och jag uppfattar att både styrelse och 
personal är överens med mig om att företaget har 
utvecklats i en positiv riktning. 

Med uppstart av elhandelsverksamheten och ett 
nytt gemensamt varumärke för elnät och elhand-
el är vi på väg dit vi vill, att vara Ales kompletta 
elleverantör. Våra förutsättningar att få bli det 
naturliga och självklara valet är goda.
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Att skapa ett helt nytt varumärke kräver stora mått 
av kreativitet. Jag kan med tillfredställelse kon-
statera att Ale Els personal med stort engagemang 
deltagit i marknadsföringen och arbetet med att ta 
fram en ny logotype. Jag ser det som extra värdefullt 
och roligt när idéer som blir till verklighet kommer 
från verksamheten.

2011 var också det första hela året för oss att ha fullt 
driftansvar för det under 2010 förvärvade överlig-
gande 20kV-nätet. Den utarbetade risk- och sår-
barhetsanalysen tillsammans med erfarenhet från 
några driftstörningar under året, har gett oss ett 
bra verktyg för att kunna analysera och genomföra 
åtgärder i elnätet.

 Vissa avbrott har legat utanför vår kontroll, spe-
ciellt i Älvängen där våra kunder vid ett antal 
tillfällen drabbats av elavbrott på grund av avgrävda 
kablar. Tyvärr har detta alltför ofta skett utan att 
vi blivit kontaktade för anvisning om var i marken 
kablar är placerade. Som motvikt har vi lyckligtvis 
klarat såväl kallt väder som stormar mycket bra, 
vilket visar att vi har ett väl underhållet elnät av hög 
kvalitet.

 Miljön är en fråga som blir allt viktigare, både för 
företag och människor i allmänhet. För oss – som 
arbetar både med elnät och elhandel – handlar det 
om att bygga förtroende, både för vårt sätt att arbeta 
och för våra produkter och tjänster. Miljödiplom-
eringen i början av 2011 är en både rolig och ut-
manande plattform att utgå från då miljöarbete i 
grunden handlar om ett ständigt förbättringsarbete.

 Det är både ett stort förtroende och en stor utman-
ing att få  vara en viktig partner i framtidskom-
munen Ale och dess tillväxt. Vi lägger stort engage-
mang för att även i framtiden vara en trygg och 

närvarande partner som klarar utbyggnadsprojekt 
och förändringar samtidigt som en hög driftsäker-
hetsnivå upprätthålls.

Framtida utmaningar
Elbranschen och dess konsumenter står inför om-
fattande utmaningar och nya krav i en nära fram-
tid. Ett exempel är ett förslag om att elnätskunder 
i Sverige från 2015 inte längre får ha kontakt med 
sitt elnätsbolag, utan istället hänvisas till respek-
tive elhandelsbolag. Detta kan komma att försvåra 
tillvaron – både för bolagen och för kunderna – inte 
minst vid planerade arbeten i elnätet och vid drift-
störningar.
 
Vi på Ale El vill fortsätta att ha goda kundrelationer 
och genom att vara Aleinvånarnas och Aleföreta-
gens självklara val som en komplett elleverantör (el-
nät och elhandel) säkerställs att vi även i framtiden 
blir den lokala kontakten i alla elförsörjningsfrågor. 
Våra kunder ska känna att Nära, Tryggt och Enkelt 
är det vi står för. Vår affärsidé handlar inte om vin-
stmaximering, vi vill i första hand att våra elkunder 
har en trygg och enkel tillvaro. Vi vill också ha en 
fortsatt hög driftsäkerhet och servicenivå i kombi-
nation med att hålla långsiktigt bra och tillförlitliga 
priserr.

 Energibolag, nöjd kundindex
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Ledningsgrupp

Ale Elförenings ledningsgrupp är ett instru-
ment 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 or-
ganisationen 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 beslutsk-
raften i företaget. Genom en samlad syn kan beslut 
och förbättringsåtgärder lättare implementeras 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 adjun-
gerad. Vd:n saknar rösträtt men är normalt före-
dragande under styrelsemötena. Under 2011 har 
ledningsgruppen bestått av sex personer
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Stefan Brandt
vd

född 1955
anställd 2010

Malin Flysjö
marknadschef

född 1976
anställd 2011

Christer Engström
ekonomi och 

administrativ chef
född 1975

anställd 2009

Thomas Jonemark
anläggningschef

född 1951
anställd 1969

Jan Mohr
planeringschef

född 1958
anställd 1996

Tomas Olsson
driftchef

född 1951
anställd 1985
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Föreningsstyrning

Uppdraget från ägarna är enligt föreningens 
stadgar att ”främja medlemmarnas ekono-
miska intressen genom att bedriva nät-

verksamhet, äga anläggningar 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 
uppnås arbetar Ale Elförening kontinuerligt med 
bolagsstyrningsfrågor för att upprätthålla en effek-
tiv styrning, ledning och kontroll av företaget. Till 
grund för styrningen finns både externa och interna 
regelverk.

“Ale Elförening har 
2 630 medlemmar”

Styrningsstruktur

Medlemmar

Föreningsstämma

Styrelse

VD

LedningsgruppExterna regelverk
•	 Föreningslagen
•	 Övriga tillämpliga lagar 

och regelverk

Interna regelverk
•	 Stadgar
•	 Riktlinjer och policyer
•	 Övriga tillämpliga in-

struktioner

Extern revision Nomineringsprocess
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Finansiering

Under 2011 har Ale Elförening haft god 
tillgång till finansiering. Detta har möjlig-
gjorts genom beredskap 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 minskade med netto, 
efter avdrag för likvida medel, till 106 670 tsek (108 
919). Den genomsnittliga kapitalbindningen min-
skade och uppgick till 2,8 år (3,3 ). Önskad rän-
tebindning uppnås främst genom användande av 
räntederivat.

Föreningen amorterade 4 Mkr under året. Lägre 
marknadsräntor under året medförde att den 
genomsnittliga räntan i Ale Elförenings portfölj 
minskade till 3,8 procent (4,0).

Finansmarknadens prognos för ränteutvecklin-
gen kan utläsas av marknadens forwardkurva. Vid 
årsskiftet 2011/2012 indikerar den en nedgång av 
tremånadersräntan med 1,0 procentenheter till 1,6 
procent vid utgången av 2012. Med Ale Elförenings 
nuvarande upplåningsvolym och räntebindning 
skulle det innebära en sänkning av räntekostnad-
erna med 0,1 Mkr.

Samtidigt visar prognosen att den genomsnittliga 
räntan då skulle bli 3,7 procent. Föreningen plan-
erar amortera 4 Mkr under 2012.

2011 2010
Eget kapital 19 369 19 347

Räntebärande skulder 109 533 113 529
Ej räntebärande skulder 15 577 13 911
Obeskattade reserver 77 378 72 817
   varav uppskj skatteskuld 20 350 19 151
Summa eget kapital 
   och skulder 221 857 219 604
Kassa bank
   och kortfristiga plac 2 863 4 610
Solditet 35% 33%

Kapitalstruktur (tsek) Soliditet (%)

 De senaste årens investeringar i mätsystem samt utbyggnad  
och investeringar i elnätet bidrar till sänkt soliditet.
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Förvaltningsberättelse 

Ale Elförenings Ekonomisk förening är 
moderförening i den koncern som omfattar 
det helägda dotterbolaget Ale El Elhandel 

AB. Under andra halvåret 2011 skedde uppstart av 
elhandelsverksamhet i dotterbolaget.

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

Energiomsättningen inom Ale Elförenings nätkon-
cessionsområde har under året uppgått till 
192 GWh. Regionnätet har försörjt vårt lokalnät 
med 201 GWh och lokal produktion med 1 GWh. 
Nätförlusterna uppgår till 10 GWh.

Omsättningen är 0,5 Mkr högre än föregående år 
och hänförs främst till aktiverat arbete. Den lägre 
energiomsättningen medförde att nettoomsättnin-
gen minskade med 0,5 Mkr. Soliditeten ökar med 2 
procentenheter efter amorteringar på 4 Mkr. 

Nettoomsättning (msek)
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Förslag till vinstdisposition 2011
Balanserat resultat 1 277 702
Årets resultat 21 460
Summa 1 299 162

Återbäring till medlemmar 0
Avsättning till reservfond 5 000
I ny räkning överföres 1 294 162
Summa 1 299 162

Dotterbolaget Ale El Elhandel AB startade 
under augusti 2011 upp elhandelsverk-
samhet. Marknadslansering av bolaget 

skedde under hösten 2011 tillsammans med det 
nya, koncerngemensamma varumärket med 
fokus på Ale kommun. Koncernen gick även ge-
mensamt ut med en ny hemsida under 2011.

Det från 2010 införlivade överliggande region-
nätet bidrog till ett starkt resultat genom lägre 
kostnad för råkraftsinköp. Samtidigt gav det 

överliggande nätet högre nätförluster, ökade 
drift- och investeringskostnader samt räntekost-
nader. Föreningens resultat efter finansiella intäk-
ter och kostnader uppgick till ett överskott på 4,6 
Mkr (5,2).

Föreningens organisation utgår från fem verk-
samhetsområden, ekonomi/administration, plan-
ering, drift, marknad samt anläggning.

Resultat efter finansiella poster (msek)

Förvaltningsberättelse 
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Resultaträkning

Not 2011 2010

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1, 2 71 233 804 71 742 665
Förändring av pågående arbete för annans räkning 379 899 53 120
Aktiverat arbete för egen räkning 3 582 683 2 884 482
Övriga rörelseintäkter 105 486 99 301

75 301 872 74 779 568

Rörelsens kostnader
Överföringskostnader m m 1 -22 621 165 -24 666 924
Övriga externa kostnader -11 346 728 -10 167 671
Personalkostnader 3, 4 -20 769 055 -19 482 033
Avskrivningar 5 -11 928 684 -12 002 819
Nedskrivning av anläggningstillgång 0 0

-66 665 632 -63 385 732

Rörelseresultat 8 636 240 8 460 121

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter eller liknande resultatposter 160 581 17 288
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 174 355 -3 297 630

Resultat efter finansiella poster 4 622 466 5 179 779

Bokslutsdispositioner 6 -4 561 207 -4 783 302

Årets skattekostnad -39 799 0

Årets resultat  21 460 396 477
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Balansräkning
Not 2011 2010

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 7 13 593 960 14 596 893
Mark 8 2 472 934 2 472 934
Tekniska anläggningar 9 157 054 371 156 972 132
Inventarier och fordon 10 15 624 907 17 719 850
Pågående nyanläggningar 11 4 519 539 4 165 389

193 265 711 195 927 198

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag 12,13 4 600 000 600 000

Summa anläggningstillgångar 197 865 711 196 527 198

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Förnödenheter, underhållsmaterial 3 421 737 2 923 984
Pågående arbete för annans räkning 14 908 197 0

4 329 934 2 923 984

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 118 777 14 849 112
Övriga fordringar 435 728 272 897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 243 809 420 977

16 798 314 15 542 986

Kassa och bank 2 862 767 4 609 910

Summa omsättningstillgångar 23 991 015 23 076 880

SUMMA TILLGÅNGAR 221 856 726 219 604 078
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Balansräkning
Not 2011 2010

Eget kapital 15
Bunder eget kapital
Andelskapital 2 162 250 2 168 150
Extra insatser 9 642 715 9 636 415
Reservfond 6 264 886 6 239 886

18 069 851 18 044 451

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 277 702 906 225
Årets resultat 21 460 396 477

1 299 162 1 302 702

Summa eget kapital 19 369 013 19 347 153

Obeskattade reserver  
Obeskattade reserver 16 77 378 003 72 816 796

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17,19,20 109 400 000 113 400 000
Övriga skulder 132 983 128 765

109 532 983 113 528 765

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0
Förskott från kunder 21 294 78 221
Leverantörsskulder 5 180 328 6 397 609
Skulder till dotterbolag 2 291 006 597 398
Övriga skulder 14 1 589 159 2 591 131
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 6 494 940 4 247 005

15 576 727 13 911 364

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 856 726 219 604 078

Ställda panter 19
Fastighetsinteckningar 20 000 000 20 000 000
Företagsinteckningar 100 150 000 100 150 000

Ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag 5 000 000 0
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Kassaflödesanalys

2011 2010

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 622 466 5 179 779
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m 10 808 592 12 386 123
Betald skatt 88 068 -2 591

Kassaflöde från löpande verksamhet före 
förändring av rörelsekapital 15 519 126 17 563 311

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbeten -497 755 -121 634
Förändring av kortfristiga fordringar -1 383 195 -3 367 233
Förändring av kortfristiga skulder 2 239 268 -3 629 632
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 877 444 10 444 812

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -9 698 205 -71 244 558
Försäljning av anläggningstillgångar 69 000 89 500
Investeringar i dotterbolag -4 000 000 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 629 205 -71 155 058

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 65 400 000
Amortering av skuld -3 995 782 -979 985
Inbetalning/återbetalning insats 400 1 950
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 995 382 64 421 965

Årets kassaflöde -1 747 143 3 711 719

Likvida medel vid årets början 4 609 910 898 191

Likvida medel vid årets slut 2 862 767 4 609 910
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Värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokföring-
snämdens allmänna råd med undantag 

för redovisning av arbeten för annans räkning 
där vägledning hämtats från Redovisningsrådets 
rekommdation RR10 Entreprenader och liknande 
uppdrag. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

Varulager består av material i materialförråd samt 
transformatorer. Värdering har skett enligt lägsta 
värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans 
har skett. Pågående, ej fakturerade entreprena-
darbeten värderas i balansräkningen till direkt 

nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indi-
rekta utgifter och med avdrag för fakturerade del-
likvider. Nettovärdet redovisas i posten Pågående 
arbeten för annans räkning (jämförelseåret 2010 
redovisas i posten Övriga skulder). 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärden där inget annat anges. Perio-
disering av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed. 

Föreningen är en moderförening men med hän-
visning till undantagsreglerna i årsredovisningsla-
gens 7 kapitel 3§ upprättas ingen koncernredovis-
ning.

2011 2010

NOT 1            OMSÄTTNING, KOSTNADER

Överföringsintäkter 62 083 519 63 048 502
Övrig nettoomsättning 9 150 285 8 694 163
Summa Nettoomsättning 71 233 804 71 742 665

Överföringskostnader 20 663 488 22 773 204
Övriga rörelsekostnader 1 987 677 1 893 720
Summa överföringskostnader 22 621 165 24 666 924

Överfört Antal Mwh 191 805 208 786
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NOT  2         INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 0% 0%
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 1% 0%

NOT 3          ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda
Kvinnor 7 7
Män 23 23
Totalt 30 30

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse och Vd 1 119 083 1 047 126
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 12 514 297 11 456 759
Pensionskostnader till Vd 254 310 373 775
Pensionskostnader till övriga anställda 1 316 308 1 223 587
Övriga sociala kostnader 4 523 095 4 380 573

19 727 093 18 481 820

NOT 4         SJUKFRÅNVARO

Ordinarie arbetstid, totalt antal timmar 59 537 55 293
Varav kvinnor 13 236 11 677
Varav män 46 301 43 616

Sjukfrånvaro i procent 2,41% 1,92%
Varav kvinnor 4,81% 1,96%
Varav män 1,73% 1,91%

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro 10% 33%



   21

Noter

2011 2010

NOT 5          AVSKRIVNINGAR

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade 
ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 25 år 25 år
Markanläggningar 20 år 20 år
Tekniska anläggningar 20-40 år 20-35 år
Inventarier och bilar 5 år 5 år
Lastbilar 10 år 10 år
Elmätare 10 år 10 år

NOT 6          BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändring överavskrivningar - 4 561 207 -4 783 302

NOT 7          BYGGNADER

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 24 925 947 24 925 947
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 925 947 24 925 947

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -10 329 054 -9 325 974
Årets avskrivningar enligt plan -1 002 933 -1 003 080
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -11 331 987 -10 329 054

Utgående planenligt restvärde 13 593 960 14 596 893

Byggnader omfattar även markanläggningar
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NOT 8          MARK

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 2 472 934 2 472 934
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 472 934 2 472 934
Utgående planenligt restvärde 2 472 934 2 472 934

NOT 9          TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 284 694 871 216 724 770
Inköp 7 788 330 67 970 101
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 292 483 201 284 694 871

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -127 722 738 -120 123 656
Årets avskrivningar enligt plan -7 706 092 -7 599 082
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -135 428 830 -127 722 738

Utgående planenligt restvärde 157 054 371 156 972 133

NOT 10          INVENTARIER OCH FORDON

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 34 592 543 34 637 018
Inköp 1 125 654 358 071
Försäljningar/utrangeringar -211 900 -402 546

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -16 872 691 -13 874 580
Försäljningar/utrangeringar 211 900 402 546
Årets avskrivningar enligt plan -3 220 599 -3 400 657
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -19 881 390 -16 872 691

Utgående planenligt restvärde 15 624 907 17 719 852
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NOT 11          PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärde 4 165 389 858 270
Nyanskaffning 8 142 480 71 228 630
Färdigställda objekt -7 788 330 -67 921 511
Utgående anskaffningsvärden 4 519 539 4 165 389

NOT 12          ANDELAR I DOTTERFÖRETAGET

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 600 000 600 000
Lämnat aktieägartillskott 4 000 000 0
Nedskrivning av anläggningstillgång 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 600 000 4 600 000

Utgående bokfört värde 4 600 000 4 600 000

NOT 13          SPECIFIKATION ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Ale El Elhandel AB, org nr 55 6114-0244 med säte i Alafors
Eget kapital 3 762 162 600 098
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 6 000 6 000
Bokfört värde 4 600 000 600 000

NOT 14          PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING

Nedlagda utgifter -4 628 601 -2 861 429
Fakturerade delbelopp 3 720 404 3 435 335

-908 197 573 906
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NOT 15          FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Till stämmans förfogande vinstmedel:
Balanserat resultat 1 277 702 906 225
Årets resultat 21 460 396 477

1 299 162 1 302 702

Av stämman beslutade disponering
Avsättning till reservfond 5 000 25 000
Återbäring till medlemmar 0 0
Balanserad i ny räkning 1 294 162 1 277 702

NOT 16          OBESKATTADE RESERVER

Ack överavskrivningar elanläggningar 77 378 003 72 816 796

Varav latent skatt 20 350 415 19 150 817

NOT 17          LÅNGFRISTIGA SKULDER

Långfristiga lån Handelsbanken 109 400 000 113 400 000
Förfaller efter 5 år 89 400 000 93 400 000

NOT 18            UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
                            INTÄKTER

Upplupna löner, semesterlöner 2 264 565 1 874 357
Upplupna sociala avgifter 1 030 505 876 862
Upplupna räntekostnader 888 134 784 938
Förutbetalda överföringsintäkter 0 0
Diverse övriga upplupna kostnader 2 311 736 710 848

6 494 940 4 247 005

NOT 19          STÄLLDA SÄKERHETER

För checkräkningkredit och övriga skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar 20 000 000 20 000 000
Företagsinteckningar 100 150 000 100 150 000
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Styrelse

Ale Elförenings beslutande organ är en 
styrelse bestående av elva personer 

fördelat på ordförande, vice ordförande, 
sjuledamöter och två suppleanter. Två 
ledamöter är personalrepresentanter. 

Styrelsen har årligen fem–sex inplanerade 
möten. Utöver det kallas till extra sty-
relsemöten vid behov. Vid större projekt 
arbetar styrelseledamöterna i projektgrup-
per innan beslut tas i styrelsen.

Robert Aronsson
ordförande
född 1950

ledamot sedan 2005

Rolf Alkenhoff
vice ordf

född 1939
ledamot sedan 1995

Catharina Eliasson
född 1950

ledamot sedan 2007
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Eje Engstrand
född 1943

ledamot sedan 2007

Bengt Johansson
född 1954

arbetstagarledamot
sedan 2006

Ingemar Othzén
född 1947

ledamot sedan 1997

Christer Bryngelsson
född 1953

arbetstagarsuppleant
sedan 2011

Jonas Stéen
född 1964

ledamot sedan 2007

Jim Paananen
född 1978

arbetstagarsuppleant
sedan 2011

Kenneth Olsson
född 1943

ledamot sedan 1995

Urban Karlsson
född 1959

arbetstagarledamot
sedan 2011
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Ale Elförening Ek för
Org.nr 763500-0040

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Ale Elförening 
Ek för för räkenskapsåret 2011.

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 direktören bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel.

Revisorernas 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 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revi-
sionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta 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 oegen-
tligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsre-
dovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision innefat-
tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ale 
Elförening Ek förs finansiella ställning per 2011-12-
31 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
reviderat förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Ale Elförening Ek för för
räkenskapsåret 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekono-
miska föreningar.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
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 föreningens 

vinst har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhålland-
en i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisn-
ingslagen 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 vin-
sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande di-
rektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Alafors 2012-05-04

Sven-Inge Karlsson      Gert Karlsson
Auktoriserad revisor     Revisor
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Alafors 2012-05-02

Robert Aronsson
Ordförande

Eje Engstrand

Urban Karlsson
Arbetstagarledamot

Catharina Eliasson

Jonas Stéen

Vår revisionsberättelse har angivits 2012-05-04

Gert Karlsson
Revisor

Rolf Alkenhoff

Ingemar Othzén

Stefan Brandt
VD

Kenneth Olsson

Bengt Johansson
Arbetstagarledamot

Sven-Inge Karlsson
Auktoriserad revisor

Ale Elförening Ek för  Org. nr 763500-0040
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