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VD kommenterar

A

tt satsa på att bli en komplett elleverantör,
genom att starta elhandel, har känts rätt
redan från början. Många Alebor har efterfrågat det och genom höstens etablering har vi sett
vilket enormt engagemang som våra kunder har visat. Mer än dubblerat antal kunder än vad vi vågade
hoppas på vid årsskiftet är väldigt positivt.
Vår kundtjänstpersonal har haft en hektisk höst
men har gjort ett väldigt bra jobb att leva upp till
vad vi står för. Personalens engagemang och positiva attityd har också varit en framgångsfaktor i
utvecklingen av verksamheten.
Konkurrensen i branschen är stenhård och enligt min uppfattning tyvärr inte alltid helt rättvisande. Då tänker jag särskilt på telefonförsäljning,
dörrknackning eller annan metodik som inte alltid
ger en korrekt information. Genom att vara tydliga,
ärliga och lokalt förankrade vill vi att elkunderna
ska se oss som det naturliga valet av elleverantör
både nu och i framtiden.
Ale El har lyckats få hög nivå på kundnöjdhet, högst
av de företag vi jämförs med i Västsverige och långt
över snittet i Sverige. Det är vi både tacksamma och
glada för. Vi ser det som att våra kunder uppskattar
lokal närvaro där kravet på god service kan ställas
på oss. Det är något som omfattas av det vi står för Nära, Tryggt och Enkelt.
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2011 i korthet

A

le El Elhandel AB är ett helägt dotterbolag till Ale Elförening ek. förening.
Elhandelsverksamheten startade den 1
augusti med aktiv försäljning från den 1 september, efter ett intensivt förberedelsearbete och
rekrytering av erfaren personal.
Syftet med att starta elhandel har i grunden varit
den signal vi fått från Ale Elförenings elnätskunder som efterfrågat att ha en lokal leverantör
både för elnät och elhandel.
Ett gemensamt varumärke och gemensam logga
togs fram för moder- och dotterbolag där värdeorden Nära, Tryggt och Enkelt markerar vad Ale
El står för. På detta sätt vill vi tala om att vi är en
lokal komplett leverantör i alla elförsörjningsfrågor.
Målet för uppstartsåret 2011 överträffades långt
över förväntan. Antalet kunder vid årsskiftet
2011/2012 blev mer än dubbelt så många som var
planerat. Till detta fick vi väldigt många företag
som ville bli kunder hos oss, vilket var väldigt
glädjande.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Ale El Elhandel AB 556114-0244, får härmed avge
årsredovisning för år 2011.
Verksamhet
Ale El Elhandel ABs verksamhetsidé är att inköpa,
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
Elhandelsverksamheten startades under augusti
2011 med marknadsfokus på Ale kommun. Målsättningen att nå knappt 500 kunder klarades med god
marginal.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser identifierade.
Resultat
Räkenskapsårets resultat blev -837 936 kr.
Risker
Bolaget arbetar medvetet för att minimera de risker
som finns i verksamheten, främst volymrisk, profilrisk, administrativa risker samt kundrisker.

Förslag till vinstdisposition 2011
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst						
Årets förlust							
Summa							

4 000 020
-837 936
3 162 084

Disponeras så att i ny räkning överföres			

3 162 084

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning med tilläggsupplysingar.
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Resultaträkning
Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2011

2010

812 720
0
812 720

0
0
0

-660 916
-58 565
-939 253
-1 658 734

0
0
0
0

-846 014

0

8 078
0

0
0

- 837 936

0

Bokslutsdispositioner

0

0

Årets skattekostnad

0

0

-837 936

0

Rörelsens kostnader
Inköp el
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter eller liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

1
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Balansräkning
Not

2011

2010

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordringar hos koncernföretag

2

2 700

2 700

2 700

2 700

8 016
2 291 007
2 299 023

0
0
0

Kassa och bank

3 242 685

Summa omsättningstillgångar

5 541 708

597 398

SUMMA TILLGÅNGAR

5 544 408

600 098
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Balansräkning
Not

2011

2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3
600 000
78
600 078

600 000
78
600 078

4 000 020
-837 936
3 162 084

20
0
20

3 762 162

600 098

107 839
0
208 370
1 466 037
1 782 246

0
0
0
0
0

5 544 408

600 098
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Värderingsprinciper
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.

Noter
NOT 1

2011

2010

PERSONALKOSTNADER

Bolaget har ej haft någon anställd personal under året.
NOT 2

BYGGNADER OCH MARK

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden
Utgående planenligt restvärde

2 700
0
2 700
2 700

2 700
0
2 700
2 700

600 000
78
600 078

600 000
78
600 078

Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Fritt eget kapital

20
4 000 000
837 936
3 162 084

20
0
0
20

Summa eget kapital

3 762 162

600 098

NOT 3

EGET KAPITAL

Förändring av eget kapital
Antal A-aktier: 6 000 st
Aktiekapital
Reservfond
Bundet eget kapital
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Styrelse

A

le El Elhandel ABs beslutande
organ är en styrelse bestående av
tre personer fördelat på ordförande,
vice ordförande samt en ledamot.

Robert Aronsson
ordförande
född 1950
ledamot sedan 2005

Styrelsen har årligen fem–sex
inplanerade möten.
Utöver det kallas till extra styrelsemöten vid behov.

Rolf Alkenhoff
vice ordförande
född 1939
ledamot sedan 2003

Roland Henningsson
född 1928
ledamot sedan 2011
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Ale El Elhandel AB
Org.nr 556114-0244

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Ale El Elhandel AB 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 oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att jag 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
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 oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
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revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Ale El Elhandel ABs finansiella ställning per 201112-31 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag
även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ale El elhandel AB
för räkenskapsåret 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig
om förslaget till dispositioner beträffande bolagets
förlust och om förvaltningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Göteborg 2012-05-10
Moore Stephens Ranby AB

Sven-Inge Karlsson
Auktoriserad revisor
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Alafors 2012-05-08

Robert Aronsson
Ordförande

Rolf Alkenhoff

Roland Henningsson

Stefan Brandt
VD

Min revisionsberättelse har angivits 2012-05-10

Sven-Inge Karlsson
Auktoriserad revisor
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