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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Ale Energi AB, organisationsnummer 556588-8111 
med säte i Ale, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. Ale 
Energi AB är ett företag som ägs till 91 procent av Göteborg Energi AB (organisationsnummer 
556362-6794) med säte i Göteborg samt till 9 procent av Ale kommun (organisationsnummer 
212000-1439). Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB 
(organisationsnummer 556537-0888) som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. 
 
Ale Energi AB upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 
kapitel 2 §. Ale Energi AB ingår i de koncernredovisningar som upprättas av såväl Göteborg 
Energi AB som Göteborgs Stadshus AB. 
 
 

Information om verksamheten 
Företaget förvaltar aktierna i Ale Fjärrvärme AB. Ale Fjärrvärme AB bedriver produktion och 
distribution av fjärrvärme i två separata fjärrvärmesystem i Ale kommun, det centrala i Ale samt 
i Skepplanda. 
 
 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 
Inga väsentliga händelser har inträffat under året. 
 
 

Förslag till vinstdisposition 
  
   
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):  
  
Balanserad vinst - 
Årets resultat - 
 0 
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  
  
I ny räkning överförs - 
 0 
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Resultaträkning 2016 2015
   
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning - -
Summa rörelsens intäkter 0 0
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter - -
Övriga externa kostnader - -
Personalkostnader - -
Summa rörelsens kostnader 0 0
 
Rörelseresultat 0 0
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter - -
Räntekostnader och liknande resultatposter - -
Summa resultat från finansiella poster 0 0
 
Resultat efter finansiella poster 0 0
Bokslutsdispositioner - -
 
Skatt på årets resultat - -
Årets resultat 0 0
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Balansräkning   
Not 2016-12-31 2015-12-31

     
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag  4 2 300 2 300
Summa finansiella anläggningstillgångar   2 300 2 300
Summa anläggningstillgångar   2 300 2 300
Summa tillgångar   2 300 2 300
   
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital   
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital   2 300 2 300
Summa bundet eget kapital   2 300 2 300
     
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst   - -
Årets resultat   - -
Summa fritt eget kapital   0 0
Summa eget kapital   2 300 2 300
Summa eget kapital och skulder   2 300 2 300
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Rapport över förändring i eget kapital 
 Aktie-

kapital
Balanserat

resultat
Årets 

resultat
Summa

 eget
 kapital

Belopp vid årets ingång 2015-01-01 2 300 - - 2 300 
Disposition av föregående års resultat - - - - 
Årets resultat - - - - 
Eget kapital 2015-12-31 2 300 0 0 2 300 
 
Belopp vid årets ingång 2016-01-01 2 300 0 0 2 300 
Disposition av föregående års resultat - - - - 
Årets resultat - - - - 
Eget kapital 2016-12-31 2 300 0 0 2 300 
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Noter 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(”K3”). 

Koncernföretag 
Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som 
moderföretag. 

Uppgifter om moderföretag 
Ale Energi AB är ett företag som ägs till 91 procent av Göteborg Energi AB 
(organisationsnummer 556362-6794) med säte i Göteborg samt till 9 procent av Ale kommun 
(organisationsnummer 212000-1439). Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs 
Stadshus AB (organisationsnummer 556537-0888) som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Ale 
Energi AB ingår i koncernredovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som 
Göteborgs Stadshus AB. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i 
resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Finansiella instrument 
Företagets finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet 
med K3 kapitel 11. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
fordringar, rörelseskulder och upplåning. 
 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till 
instrumentets avtalsenliga villkor. Ska en skuld betalas inom ett år från balansdagen 
klassificeras den som en kortfristig skuld medan skuld som betalas senare klassificeras som 
långfristig skuld. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen 
över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när 
den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. 
 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde, vilket motsvarar verkligt värde 
med tillägg av transaktionskostnader. Vid det första redovisningstillfället värderas omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt 
långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. 
Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden. 
 
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt 
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redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering 
enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp 
att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar. 
 
Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade 
kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den 
finansiella tillgången eller den finansiella skulden. 

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag utvärderar företaget om det finns indikationer på att en eller flera 
finansiella anläggningstillgångar minskat i värde.  
 
För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas 
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta 
som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används 
den på balansdagen aktuella räntan.  
 
För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde 
beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av 
verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa 
uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden 
om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som 
innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och 
skulder i framtiden.  
 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under 
rådande förhållandens anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 
används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår 
tydligt från andra källor. 
 
Uppskattningar och bedömningar ses årligen över. 
 
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen 
under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen 
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. 
 
Företagsledningen har i sedvanlig omfattning tillämpat interna bedömningar och prognoser om 
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energimarknadens utveckling, vilket i begränsad omfattning påverkat redovisat resultat och 
ställning. 
 
 

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång före undertecknandet av denna 
årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. 
 

Not 4 Andelar i koncernföretag 

 2016 2015
   
Ingående anskaffningsvärde 2 300 2 300
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 300 2 300
 
Utgående restvärde enligt plan 2 300 2 300
 
Bolag Org nr Säte Kapital- 
   andel (%) 
Ale Fjärrvärme AB 556041-0978 Ale 100 
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Not 5 Ställda säkerheter samt eventualförpliktelser 

 2016-12-31 2015-12-31
   
Ställda säkerheter 
 Inga Inga
 
Eventualförpliktelser Inga Inga
 

Not 6 Finansiella och andra risker 

Principer för riskhantering 
Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. 
Koncernen Göteborg Energis riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer 
som godkänts av styrelsen för företaget. 

Valutarisk 
Exponering i utländsk valuta är inte tillåtet enligt koncernens finansiella anvisningar. 

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för att förändringar i den allmänna räntenivån omedelbart får 
väsentlig påverkan på koncernens resultat. Moderföretaget utgör koncernbank och 
tillhandahåller lån till dotterföretagen. Koncernen lånar med tre månaders räntebindning och 
använder räntederivat för räntesäkring. Ränteexponeringen utgörs av räntebärande skulder och 
tillgångar samt derivat och beräknas såsom den genomsnittliga räntebindningstiden som tillåts 
vara inom intervallet 24 till 84 månader, med ett riktvärde på 30 månader. Hanteringen styrs 
via koncernens Finansiella Anvisningar. 

Finansieringsrisk 
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte kan erhållas. Koncernens finansiella 
risker hanteras av moderföretagets finansfunktion som också är koncernens internbank. 
Refinansieringsrisken är mycket liten. 

Finansiella derivatinstrument 
På balansdagen fanns inga derivatinstrument i företaget. 
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