Årsredovisning 2014

Dala Energi
Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar
och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara
en drivkraft för bygdens utveckling – med ett medvetet engagemang för miljön.
Våra kärnvärden – stabilitet, ärlighet, kundnytta, engagemang och respekt – ger oss
alla en SÄKER vardag. Dala Energi-koncernen bedriver verksamhet i Rättvik, Leksand,
Gagnef och Säter.

FAKTA
• Omsätter 238 Mkr.
• Har cirka 33 000 kunder.
• Har ett 70-tal medarbetare.
• Ägs av knappt 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef.
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VD HAR ORDET

Ett varmt år med
många val

Våra kunder är
nöjda med oss!
Nöjd Kund Index, NKI, för 2014
visar att våra kunder är nöjda
med oss. 8 av 10 säger att de är
nöjda/mycket nöjda. Supportföretaget som hjälper oss med
undersökningen berättar att bland
närmare 40 energibolag som gör
undersökningen så ligger vi på
18:e plats. Alla jobbar stenhårt
med de utvecklingsområden som
visar sig i undersökningen. Den
feedback som vi får är viktig för
oss och hjälper oss att bli bättre.
Tack alla ni som har svarat på
våra frågor!
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Miljöfrågan borde vara viktigare än någonsin
men av någon anledning förtränger många
av oss den. Men när stora aktörer kliver in
på energimarknaden och tar långsiktiga
strategiska beslut för att deras energianvändning ska påverka miljön så lite som
möjligt ser vi att det gör skillnad. För att
landsbygden ska stå sig i konkurrens mot
storstadsregionerna blir tillgången till
bredband allt viktigare. Att göra rätt strategiska val, att utvecklas tillsammans, att
vara nära och välja med hjärtat kanske
gör skillnad ändå.
Miljöfrågan viktig men förträngs
Året som gick var rekordvarmt. Medeltemperaturen
i Sverige blev den högsta sedan 1934. Miljöfrågan
borde vara viktigare än någonsin men annat känns
viktigare och får vår uppmärksamhet, pengar och
välfärd kommer först – om vi har råd orkar vi med
miljöarbetet. Halveringen av oljepriset har bra och
dåliga konsekvenser. Vi har haft historiskt låga priser
på el, bensin och diesel under 2014, vilket gynnar
privatpersoner och företag, men leder till att de
ekonomiska incitamenten för att jobba med miljöåtgärder minskar. Omställningen mot ett hållbart
samhälle verkar minst sagt gå trögt. Men det finns
också glädjeämnen om vi blickar ut i världen. Stora
aktörer som Google, Facebook och Ikea kliver in på
energimarknaden och tar långsiktiga strategiska
beslut för att deras energianvändning ska påverka
miljön så lite som möjligt. Ikea bygger till exempel
egna vindkraftverk, bland annat vid Rämsberget i
nordvästra Dalarna där projekteringen och tillståndsgivningen för sju verk har drivits av Dala Vind. För
Dala Energi är miljöfrågan ett av våra fokusområden.
Exempelvis baseras vår fjärrvärme på biobränsle till
99 procent och alla våra elinköp kommer från förnyelsebara energikällor.

Dala Energi Årsredovisning 2014

Bredband – en fråga om överlevnad
Kriser, krig och oroligheter har härjat vår värld. Här
hemma hade vi ett EU-val samt ett riksdagsval med
omvälvande utfall och ett nytt politiskt läge att förhålla
oss till. Trots turbulens och osäkerhet tycker jag att vi
har det oförskämt bra här i Sverige. En av våra största
utmaningar är urbaniseringen som innebär att ”ett
Skellefteå flyttar till Stockholm” varje år. När vi startade
bredbandsutbyggnaden 2008 fanns en bra acceptans
hos kommuner och vissa kunder. Idag är bredbandet
en kritisk överlevnadsfråga för hela bygden och trycket
från företag, kommuner och allmänhet ökar allt mer.
Stadsnät, som nu heter Fibernät, sålde hälften mot
planerat, då vi missbedömt kundintresset och behovet
av säljinsatser. Inför 2015 mobiliserar vi fullt ut för att
möta de höga förväntningarna. Att en utbyggnad sker
på affärsmässiga grunder är dock viktigt att betona.

Vi måste utvecklas och gå i takt
”Att vara en drivkraft för bygdens utveckling med ett
medvetet engagemang för miljön.” Det är vår vision och
det vi jobbar och strävar mot, årets alla dagar, inom
samtliga affärsområden. Vi ska fortsätta att jobba med
vår effektivitet – i alla led – och göra rätt strategiska
val. Under 2014 har vi jobbat med att utveckla oss
som ledare och medarbetare, ett arbete som vi ska
se till att fortsätta med. Styrelse och ledning har
tillsammans skapat en affärsstrategisk plattform för
våra affärsområden. Jag vill tacka alla engagerade
medarbetare för ett bra jobb under året som gått!

Hans Bywall,
VD och koncernchef

Elnät
Dala Energi Elnät spelar en viktig roll för bygdens
behov av säker elförsörjning till näringsliv, kommuner
och privatpersoner.

Fibernät
Vårt fibernät är ett öppet, supersnabbt fibernät där kunden
bestämmer vem som ska leverera internet, TV, telefoni och
andra bredbandstjänster.

Fjärrvärme
Vi levererar fjärrvärme till näringsliv, kommuner och privatpersoner i Leksand och Insjön. Produktionen av fjärrvärme
sker till 99 % med biobränsle.

Våra fyra fokusområden

Kunder
Dialogen med våra kunder är viktig – förtroende förutsätter närhet och delaktighet. Därför
jobbar vi på Dala Energi aktivt för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss, samtidigt
som vi utvecklar nya informationskanaler för att möta deras önskemål.

Medarbetare
Alla medarbetare är ambassadörer för våra affärsområden och bidrar till att hitta nya
affärsmöjligheter. Genom nyfikenhet och vilja förnyar och utvecklar vi oss och arbetar för
ständiga förbättringar. Tillsammans gör vi en spännande resa in i framtiden.
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Miljö
Vår verksamhet påverkar miljön, både direkt och indirekt. Det ställer stora krav på att vårt
miljötänk är långsiktigt och att det finns med i allt det vi beslutar och genomför. Det gäller
till exempel när vi gör upphandlingar och inköp, väljer fordon och transportmedel samt vår
egen elenergianvändning.

Ägare
Många av våra kunder och medarbetare är också aktieägare. Vi som jobbar i Dala Energi
förvaltar ägarnas pengar – precis som en bank där ägarna förväntar sig att få ränta för sina
insatta pengar. Genom att år efter år ha bra utdelning får vi nöjda ägare. Det ger en trygg
arbetsplats och förhoppningsvis nöjda kunder och ägare.

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Nu är byn Östbjörka
uppkopplad
I början av november anslöts 46 fastigheter
i Östbjörka i Rättviks kommun till fibernätet.
– Fler än hälften av alla som bor permanent i byn har nu tillgång till ett snabbare
och stadigare internet, säger Jan Olars,
ordförande i den ekonomiska föreningen
EastBirka Networks.

Tillräcklig kapacitet finns för att fler
fastigheter ska kunna anslutas i
framtiden.

I cirka tio år har föreningen drivit en trådlös internetuppkoppling, en slags förbättrad ADSL-uppkoppling
via radiolänk, som byborna har kunnat använda.
I augusti 2012 sökte föreningen landsbygdsstöd
från Länsstyrelsen för att dra fibernät till byn, vilket
beviljades våren 2013.
– Vi utsågs till totalentreprenör för projektet och

började gräva i maj 2014, säger Ingemar Söderkvist,
projektledare på Dala Energi.
Samtidigt har Dala Energi passat på att uppdatera
elnätet på sträckan Västanå-Östbjörka.
– Vi förstärker hög- och lågspänningsnätet, byter
ut gammal gatubelysning och gamla transformatorstationer, samtidigt som vi lägger grövre elledningar
för framtida behov, fortsätter han.
Och i byn Västanå kommer några fastigheter att
kunna anslutas till nätet eftersom fiberledningen
passerar där. Stamnätet tillåter även utbyggnad av
fastigheter som vill ansluta sig senare.
– Nu är allt klart. Vi beställer tjänster direkt i
OpenNets portal, uppkopplingen fungerar jättebra och
bidragen har nyligen betalats ut till oss i föreningen,
säger Jan Olars.

Fiber – ett måste för kommunen
Under hösten anslöts tre nya områden i
Gagnefs kommun till Dala Energi Fibernät.
– Tack vare att kommunen beställde fiber
till sina verksamheter i Gagnefs kyrkby kunde
nitton villor och fem företag också anslutas,
säger Henrik Bernhardsson, fibernätschef på
Dala Energi.

Fiberlösningar är en förutsättning
för allt fler tjänster som privatpersoner, företag och organisationer
kommer att behöva i framtiden.

Dala Energi har länge planerat att bygga ut fibernätet
i Gagnefs kyrkby, men intresset har varit för lågt för
att kalkylen skulle gå ihop. Men när kommunens
beställning kom, fanns ingen tvekan.

Fiber – en förutsättning för service
Behovet av fiber ökar i kommunens alla verksamheter.
– Vi har ungefär femtio lokaler i kommunen som
kommer att förses med fiber allt eftersom, berättar
Thomas Hellquist som är it-ansvarig i Gagnefs kommun.

Han berättar att det blir allt vanligare med läsplattor
i undervisningen. Dessutom använder lärarna it-stöd
för rapportering, närvarohantering och i kontakten med
föräldrarna. I kyrkbyn är det Kyrkskolan och Monteliusgården som har fått gammal teknik utbytt.
– Det är en förutsättning för den digitala utvecklingen
i våra verksamheter, fortsätter han.
Både Thomas och Henrik märker att efterfrågan på
fiber ökar ute i byarna. Intresset har varit ganska svalt
tidigare, men nu ser folk att den gamla ADSL-tekniken
inte kommer att vara för evigt. På sikt handlar det om att
förse alla kommuninvånare med fiber, också de äldre.
– Inom hemsjukvården kommer vi att få se allt fler
larm- och övervakningslösningar och då är fiber en
förutsättning. Många äldre tycker kanske att de inte
behöver fiberanslutning, men deras barn kommer
definitivt att driva på när de ser att deras föräldrar
får ett ökat behov av vård och tillsyn, menar Thomas
Hellquist.

u 15 januari 2014

u 17 februari 2014

u 3 mars 2014

u 4 mars 2014

Vi fortsätter att vädersäkra elnätet under 2014. Vi i Dalarna
har varit förskonade från de
stormar som har härjat under
hösten.

Ägarna till stadsnäten i Dalarna
och övriga ägare till Norrsken AB
informerar att de tänker behålla
och utveckla sina stadsnät och
lokala fiberinfrastrukturer.

Fiber är framtiden! Dala Energi
söker projektör och stadsnätsansvarig projektör.

Idag är det Fettisdagen! Personalklubben bjuder sina medlemmar på semla till
eftermiddagsfikat.
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Fibernät och Elnät
satsar tillsammans
Peter fixar
fiber i Säter
Peter Nygård har arbetat som
fibernätsansvarig för Säters kommun sedan den 1 juni 2014.
Mycket arbete väntar honom och
de andra på Dala Energi de kommande åren när villor och företag
i kommunens ytterområden ska
förses med nya anslutningar.
– Jag kommer att ha många
kontakter med privatkunder, företag och andra intressenter den
närmaste tiden, säger han.

Kjell Andersson, elnätschef, och Henrik Bernhardsson, fibernätschef, samordnar grävinsatserna för att Dala Energis kunder ska få smarta el- och
fiberlösningar till rimliga kostnader.

Vad behöver göras? Vilka resurser finns?
Fibernät och Elnät samordnar sina insatser i
allt större omfattning för att bli mer effektiva.
– När vi på Elnät projekterar och gräver
försöker vi förbereda för fiberanslutning
på samma linje och vice versa, säger
Kjell Andersson, elnätschef och Henrik
Bernhardsson, fibernätschef på Dala Energi.
I Solvarbo har åtta hushåll fått fiberanslutning under
2014 i en första etapp, och fler anslutningar kommer
att kunna göras under 2015. Men byn förbereddes för
fiberanslutning redan 2008 när omfattande insatser
gjordes på elnätet.
Under 2014 har elnätet i byn Myckelby i Säters
kommun, byarna Sätra i Insjön, Backa och Västberg i
Vikarbyn säkrats.
– Då passar vi självklart på att lägga slang, även
om vi inte kommer att ha någon fiber i den till att
börja med, forsätter Henrik Bernhardsson.
Kjell Andersson berättar att distributionselektriker-

nas roll utvecklas i takt med att bärbara datorer och
andra mobila enheter blir arbetsredskap för alla och
envar. Idag kan han lägga ut alltmer ansvar på medarbetare som jobbar ute i fält. Distributionselektrikerna
går mot att bli servicetekniker som självständigt kan
beta av sin ”jobbkö”, och den traditionella arbetsledaren har ersatts av samordnare.
– Vi har jobbat på det här sättet i flera projekt där vi
vädersäkrat elnätet samtidigt som vi också förberett
för fibernätet, säger Kjell Andersson.
Byggnation av elnät är till stora delar säsongsbetonat och för att jämna ut beläggningen har några av
Dala Energis distributionselektriker även fått ta sig an
mer traditionella ingenjörsuppgifter inför stundande
byggnationssäsong.
Arbetet med att utveckla distributionselektrikernas
arbetsroll startade 2011 och har gått under benämningen Servicetekniker 2015.
– Det betyder inte att vi är färdiga nu. Vi måste
ständigt utveckla oss själva och vår personal. Arbetet
med elsäkerhet är ett exempel på det. Det är ett livsviktigt arbete som ständigt måste pågå, understryker
Kjell Andersson.

Peter Nygård har arbetat som fibernätsansvarig för Säters kommun
sedan den 1 juni 2014.

Varför duger inte
dagens teknik?
Kapaciteten med koppartråd eller
mobilt bredband är låg. Det går allt
långsammare ju fler som är uppkopplade. I takt med nya tjänster
blir behoven av snabbare internet
allt större. Hemsjukvård är ett område som växer, läkare kan till exempel ställa diagnoser på distans.
Dessutom behöver många företag
skicka stora datafiler som kräver
kapacitet. Det handlar om att byarna ska utvecklas och överleva.

u 11 mars 2014

u 12 mars 2014

u 25 mars 2014

Nu tar vi erbjudandet ytterligare
ett steg framåt och uppmanar
alla medarbetare att boka elbilen en hel vecka för privat bruk.

Dala Energi Elnät bygger ny
modern LED-belysning på
gång- och cykelvägar åt
Leksands kommun.

Nu pågår borrning av rör under järnvägen utanför kontoret i Leksand
avsedda för el, fiber och fjärrvärme
i projektet "Rosens lada".

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Nytt värmeverk i Insjön

BIODAL – gemensam miljösatsning
Modern teknik ersätter två gamla pannor.
Dessutom kommer Dala Energis och
Bergkvist-Insjöns gemensamma investering
BIODAL att resultera i bättre miljövärden,
ökad konkurrenskraft och lägre bränslekostnader.

Våra fjärrvärmekunder får stabilare
drift och färre avbrott, säger Dala
Energis vd, Hans Bywall.

Dala Energi och Bergkvist-Insjön satsar tilsammans
totalt 35 miljoner kronor i en gemensam fjärrvärmeanläggning på sågverksområdet i Insjön. Första spadtaget togs den 13 oktober 2014. I november 2015 ska
anläggningen tas i drift.
– För våra fjärrvärmekunder kommer detta att innebära en stabilare drift och mindre risk för avbrott, säger
Hans Bywall, vd för Dala Energi.
– Vi får en mer stabil torkprocess för våra varor,
samtidigt som vi kommer att kunna reducera vår
användning av fossila bränslen, säger Peter Eklund,
vd för Bergkvist-Insjön.

Samverkan i det gemensamma bolaget BIODAL är
en naturlig del i en utvecklingsfas som de två företagen
står inför.
– Vi behöver båda byta ut våra befintliga anläggningar till förmån för mer miljövänlig produktion,
understryker Hans Bywall.
När det gäller utformningen och höjden på den
nya anläggningen kommer den att utformas i samma
stil som befintliga byggnader på sågverksområdet.
– De kommer att färgsättas så att de smälter in i
miljön. Skorstenen blir något högre än den som finns
idag, men det är nödvändigt, säger Peter Eklund.
Planer har också funnits på att producera el i den
nya anläggningen, men idag tror de flesta aktörerna
på elmarknaden att elpriserna kommer att vara låga
i flera år.
– Därför har vi bestämt oss för att satsa på värmeproduktion utan el, säger Peter Eklund.

Den 13 oktober 2014 togs det första spadtaget. Den nya bioeldade pannan kommer att ligga på sågverksområdet i Insjön.
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u 26 mars 2014

u 29 mars 2014

u 23 april 2014

Personalklubben blir världsförälder för Unicef.

Earth Hour är världens största
miljömanifestation. Vi jobbar
därför efter devisen släck här
– tänd där!

Laddstationsdirektivet klart.
Standarden för laddstationer
blir lag i hela EU från 2016
för att säkra infrastrukturen för
alternativa bränslen.

Dala Energi Årsredovisning 2014

Fakta BIODAL
• BIODAL = Bergkvist-Insjön och Dala Energi
• Pannan eldas med pellets och torrflis från
närområdet – 100 % förnyelsebart bränsle.
• Effekten är 12 MW – dubbelt mot maximalt
effektbehov för fjärrvärmen i Insjön.
• Jämförelse: 12 MW motsvarar 1 200 villor med
effektbehov på ca 10 kW en kall vinterdag.
• Vyncke i Belgien levererar pannan. De har lång
erfarenhet från leveranser över hela världen.
• Grundläggningen ska vara färdig vecka 19,
överbyggnaden ska vara färdig vecka 27, 2015.
• Tillsammans med sågverkets pannor finns
24 MW bioenergipannor och som reserv
6 MW olja.
• Sågverket förbrukar ungefär 10 gånger mer
värme än fjärrvärmenätet i Insjön.
Hans Bywall, vd på Dala Energi, och Peter Eklund, vd för Bergqvist-Insjön, vid första
spadtaget på bygget av BIODAL.

Drivkraft för
bygdens utveckling

Nya effekttaxor
på gång

Ungdomarna är särskilt viktiga för oss på Dala Energi. De är våra
framtida kunder, medarbetare och ägare. För att hålla oss på alerten
rör vi oss i olika nätverk så mycket vi kan, dels för att fånga in signaler
och trender, dels för att berätta om våra produkter och tjänster.
Visst ägnar vi oss fortfarande åt traditionell sponsring i kulturella,
sportsliga och sociala sammanhang, men vi vill bidra mer än så. När
vi blir tillfrågade ställer vi exempelvis gärna upp som mentorer för UFföretag, vi ordnar gratis WiFi i samband med stora arrangemang och
vi försöker hitta framkomliga vägar för att så många som möjligt ska
kunna ansluta sig till fibernätet.

Inom några år kommer Dala Energi att införa nya nättaxor. Det innebär
att våra kunder kommer att få nya avtal som baseras på hur hög effekt*
man vill ha och behöver i sin fastighet. Allt detta kommer vi att informera
mer detaljerat om längre fram. I grunden handlar allt om att få större
balans i elnäten genom att anpassa tillgång och efterfrågan på ett
smartare sätt.

* Hög effekt = när du använder mycket el vid ett och samma tillfälle.
Låg effekt = när du fördelar ut elanvändningen. Observera att du kan ha
låg effekt men ändå använda mer el än grannen som har hög effekt.

u 30 april 2014

u 23 maj 2014

u 26 maj 2014

u 10 juni 2014

Vi genomför driftbesiktning av
elnäten i Säter och Rättvik.

Vi skänker 100 solcellslampor
till GIVEWATTS i samband med
vår årsstämma.

Dags igen för Blodomloppet i
Borlänge. Vi deltar med tre lag.

Dala Energi ordnar laddning för
elbilarna när teknikstudenterna
åker miljövänligt till balen i
Tesla Model S.

Dala Energi Årsredovisning 2014
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MEDARBETARE

Under en personaldag i Västanvik testar vi kyrkbåtsrodd. En lagidrott där alla, parallellt med laginsatsen, jobbar individuellt och är en viktig del i båten.

Tack Roland – 35 år hos Dala Energi
Efter nästan 35 år hos Dala Energi kommer
han, förmodligen att gå i pension under
sommaren 2015.

När Roland började sin karriär
utfördes arbetet ofta på höga
höjder.

12

– Jag trivs så bra med jobbet och kompisarna att jag
gärna jobbar lite på ”övertid”, säger distributionselektrikern Roland Moris i Rättvik, som kunde ha pensionerat sig redan under 2014.
Roland har känt sig kluven inför att lämna jobbet,
men eftersom flera nya distributionselektriker har
anställts i Rättvik passar det bra att han finns kvar i
arbetslaget ännu en tid för att finnas till hands och
överföra kompetens som han samlat på sig genom
åren. Han har varit med om stora förändringar sedan
han anställdes 1980.
– Då hette företaget Rättviks Elverk. Genom åren

har vi gått ihop med flera andra elverk och slutligen
blev vi företaget Dala Energi.
Idag läggs allt mer kabel i marken, men när Roland
började utfördes arbetet ofta på höga höjder. Också
datorerna har inneburit stora förändringar i arbetet.
– Jag har ständigt fått lära mig nytt. Tidigare genom
själva jobbet, idag får vi utbildningar hela tiden.
Att jobba i ett energiföretag där alla är utspridda
över ett stort område är annorlunda jämfört med att
jobba i ett litet lokalt elverk. Idag måste allt organiseras
och styras mer.
– Här i Rättvik har vi möten varje måndag där vi
pratar ihop oss. Och varje år ordnar Dala Energi två
personaldagar där vi alla träffas och får möjlighet att
bekanta oss med varandra och ventilera sådant som
vi tycker fungerar bra och mindre bra.

u 11 juni 2014

u 15 juni 2014

u 7 juli 2014

Snart börjar våra sommarjobbare. De ska bland annat
arbeta med att städa, klippa
gräs och med att kartlägga
anslutningar för fibernät.

Renoveringsarbeten pågår
av vår fjärrvärmepanna Flisa i
Leksand. Innerväggarna förses
med en eldfast konstruktion.

Svensk Fjärrvärme presenterar
statistik över branschens miljöpåverkan.
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Engagerade chefer och medarbetare

Viktigt att vi stöttar varandra
Dala Energi har jobbat systematiskt med
arbetsmiljö och hälsa i många år. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme har bidragit till
att frånvaron ligger på en låg nivå, 2 procent.
Friskvårdsbidraget är uppskattat och det finns ett brett
utbud av aktiviteter att välja bland.
– För vissa är yoga en bra tränings- och avslappningsform, andra vill hellre gå på gym eller simma,
berättar Camilla Ollas Hampus, personalchef.
Den årliga medarbetarenkäten, som bland annat
handlar om stress, inflytande, delaktighet och värdegrund, fångar upp signaler som en arbetsgivare
måste vara uppmärksam på.
– Enkäten gjordes om 2014 och därför har vi inte
kunnat jämföra resultaten med de gamla siffrorna.
– Den nya enkäten blir en helt ny utgångspunkt

som framtida mätningar kommer att jämföras med,
fortsätter hon.
Att jobba med att utveckla medarbetarskapet är lika
viktigt som chefsutveckling.
– Alla behöver utvecklas, både för att vi som individer
och för att Dala Energi ska kunna fungera optimalt,
understryker Camilla.
Generationsskiftet forsätter och sju nya medarbetare
har anställts under året, fem av dem är distributionselektriker.
– Vi vill vara ett modernt energibolag och en attraktiv
arbetsgivare som kan vara en drivkraft för bygdens utveckling. I det ryms att erbjuda lärlingsutbildning, praktikplatser och tillfälle att skriva examensarbeten. Och vi
vill självklart att våra medarbetare ska ha spännande
och utvecklande arbetsuppgifter, säger Camilla Ollas
Hampus.

DalaHänder
röjde
I samband med vårens personaldag i Västanvik kom Dala Energi
i kontakt med DalaHänder, ett
socialt företag för döva som bland
annat erbjuder tjänster inom städ,
trädgård, slyröjning, snöskottning
och djurhållning.
– Mötet resulterade i att vi
anlitade dem för att röja runt
våra stationer under sommaren
och hösten, berättar Camilla
Ollas Hampus.

Träffa några av våra medarbetare
Gillar höga höjder

Flyttade till Dalarna

Sandra Rosenqvist utbildar sig till distributionselektriker på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik.
Första året stod enbart teoretisk ellära och vanliga
skolämnen på schemat, andra året har hon varit
schemalagd på Dala Energi två dagar i veckan.
I trean utökas praktiken till tre dagar.
– Det jag gillar mest med jobbet är höjderna
och att få vara ute.
Framtiden ser ljus ut för nyutbildade distributionselektriker. Den som
vill kan plugga vidare till elkraftsingenjör eller något annat i branschen.

Olle Andersson började jobba på Dala Energi den
1 oktober. Han och sambon Gina ville till Dalarna
och nu bor de i Boda Kyrkby.
– Jag har fått närmare till jobbet och kan vara
hemma och ta hand om vår son mer.
Olle kommer från Gnesta och jobbade som
distributionselektriker på Eltel i Stockholm. Han är
utbildad distributionselektriker och linjemontör.
– Mitt jobb är fritt och omväxlande, ingen dag är den andra lik. Det
är också ett jobb där man får använda huvudet och tänka sig för, samtidigt som det ibland är fysiskt krävande. Jag gillar att jobba utomhus
och tycker också om att träna, till exempel skidåkning.

Sandra Rosenqvist, praktikant

Olle Andersson, distributionselektriker

u 21 juli 2014

u 21 juli 2014

u 21 augusti 2014

Drygt 200 energibranschrelaterade seminarier hålls i
samband med Almedalsveckan.
Dala Energi är på plats.

Vi välkomnar Kent Byman som
ny marknadschef. Han kommer
närmast från Sandviken Energi.

Ärendehanteringssystemet
för IT-frågor utökas med att
även gälla förbättringar och
utveckling.

Dala Energi Årsredovisning 2014
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MILJÖ

Smartare elnät
för miljöns skull

EU:s energieffektiviseringsdirektiv
i svensk tappning
• EU:s energieffektiviseringsdirektiv slår nu igenom i svensk lagstiftning. Syftet är att göra energianvändningen så ekonomiskt
effektiv som möjligt för användarna – och samtidigt så hållbar
som möjligt för samhället.
• Kravet på elnätsföretagen är
bland annat att utnyttja näten mer
effektivt och att kunderna ska
kunna påverka kostnaden för
elnätet. Det leder mot nya typer
av taxor.
• Direktivet pratar energi – ökad
användning av el kan faktiskt vara
en effektivisering med elbilar som
ett tydligt exempel.
Huvuddelen av lagändringarna
började gälla den 1 juni 2014.

Nästa gång som kylen behöver bytas ut blir
du kanske ägare till ett ”smart kylskåp”. Det
känner av när många använder elnätet
samtidigt – när belastningen i nätet är hög
– och stänger av sig självt en stund.
– Om några år kommer Dala Energis
kunder att mötas av fler smarta och energibesparande tjänster och produkter i sin
vardag, säger Kjell Andersson, elnätschef
på Dala Energi.
Just nu händer det oerhört mycket i Dala Energis
elnät. Jobbet med att skydda ledningarna från stormar
genom att de grävs ner i marken fortsätter, men det
händer också mer.
– Genom att bygga in alltmer teknik i nätet kan vi
använda och serva det bättre via våra driftcentraler och
därmed tillbringa mindre tid i fält. Men vi förbereder
också nätet för avancerade tjänster och produkter som
håller på att utvecklas, fortsätter Kjell Andersson.
Från EU kommer också nya regler på elområdet,
som i grunden handlar om att få bättre balans mellan
tillgång och efterfrågan i hela Europa, inte minst för
miljöns skull.

Nya effekttaxor
Världens och Europas energiutmaningar handlar
framför allt om två saker:
1. Vi måste komma bort från vårt fossilberoende
och satsa på förnybar energi.
2. Energi finns det gott om i världen, men det är dyrt
och svårt att lagra och transportera den. EU:s så
kallade energieffektiviseringsdirektiv är ett led i en
komplex omställningsprocess och för att anpassa
svenska regler till direktivet kommer en rad lagändringar att göras framöver, som också kommer
att påverka Dala Energis kunder.
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– Inom några år kommer vi att införa nya nättaxor.
Det innebär att våra kunder kommer att få nya avtal som
baseras på hur hög effekt* man tar ut i sin fastighet.
Allt detta kommer vi att informera mer detaljerat om
längre fram, tillägger Kjell Andersson.
I grunden handlar allt om att få större balans i
elnäten genom att anpassa tillgång och efterfrågan
på ett smartare sätt.
– Våra kunder kommer inte bara att mötas av smarta
köksmaskiner som använder elen på ett smart sätt.
De kommer också att dyka upp lösningar med avancerad effektövervakning som hjälper till att styra
elanvädningen i både privatbostäder och företag,
menar Kjell Andersson.
* Effekt = Effekten blir hög om du använder mycket el vid ett och
samma tillfälle. Du behöver utnyttja mer kapacitet i elnätet och det får
du betala för. Sprider du ut elanvändningen behöver du mindre kapacitet och elnätsfakturan blir lägre.

u 23 augusti 2014

u 5 september 2014

u 5 september 2014

u 10 september 2014

Ett lag anmält till Vasastafetten.
Sträckan Sälen–Mora fördelas
på 10 delsträckor/personer.

Under perioden september–
december röjer vi ledningsgator
i Rättvik, Leksand och Gagnef.

Flera nya distributionselektriker
har rekryterats till Rättvik.

Dala Energi sitter i juryn för
"Årets ungdomsföretagare"
som utses av Dalarna Business
i samband med Stjärngalan.
Vinnare 2015, Emelyne Norell,
Norells Hästsport AB.
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Öresund Electric Car Rally
– världens största elbilstävling
Öresund Electric Car Rally, OECR, är världens
största elbilstävling. Lägsta energiförbrukning är ett av tävlingsmomenten.
Den 20-21 september deltog Dala Energi och Jämtkraft i en Volkswagen e-Up tillsammans med 70 andra
fordon för att uppmärksamma elbilens utveckling.
Tävlingen bestod av två deltävlingar, dessutom

genomfördes ett världsrekordförsök till Guiness Rekordbok i världens längsta elbilsparad över Öresundsbron.
– Jämtkraft har jobbat med projektet Green Highway
och kommit långt vad gäller infrastruktur och nyttjande
av elfordon. Vi på Dala Energi har drivit på elbilsutvecklingen i projektet Elbil Dalarna tillsammans med
Malungs Elnät, säger Maria Michels Staffas, informatör
och projektledare på Dala Energi

Energiproduktion,
Siljansöring och
flodpärlmusslan

Syftet med tävlingen Öresund Electric Car Rally är att uppmuntra en mer energisnål privatbilism, och verka för en utbyggd laddinfrastruktur för elbilar.
Medverkade från Dala Energi var Maria Michels Staffas här tillsammans med Mikael Hagman, Jämtkraft.

Går det att förbättra förutsättningarna för vattenlevande organismer
i Limån?
– Vi har börjat titta på lösningar
som skulle kunna underlätta Siljansöringens vandringar och existensen
för flodpärlmusslan, säger Hans
Bywall, vd för Dala Energi.
Många vattendrag i mellersta
och norra Sverige har påverkats
av timmerflottningen. De naturliga
vattendragen ställde till problem,
eftersom timret lätt fastnade.
Därför rätades vattendrag ut och
stenblock och hällar sprängdes
sönder och rensades bort under
1800-talet.
Detta ledde till att många av
fiskens naturliga lekområden förstördes och spolades bort.
– Tillsammans med Fiskevårdsföreningen, Länsstyrelsen och
Leksands kommun undersöker vi
om det finns åtgärder som vi kan
göra utan att behöva riva våra
kraftverk. Bland annat tittar vi på
Storsjön och insatser som gjorts i
Jämtland, berättar Hans Bywall.
– Självklart vill Dala Energi ta
ansvar för den påverkan som
elproduktionen har haft på våra
vattendrag, säger Hans Bywall.
Limån rinner från Ejen och
mynnar ut i Siljan vid Limå bruk.

u 11 september 2014

u 20-21 sept. 2014

u 26 september 2014

u 10 oktober 2014

Gagnefs kommun beställer
anslutning till Dala Energi
Fibernät. Tre nya områden
ansluts redan hösten 2014.

Oresund Electric Car Rally, OECR,
arrangeras för fjärde året i rad.

Kundundersökning genomförs
under september och oktober.
Synpunkterna är viktiga för vårt
utvecklingsarbete.

Dala Energi aktien handlas på
Alternativa aktiemarknaden.

Dala Energi Årsredovisning 2014
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ÄGARE

Stadsnät blir Fibernät
– Nu fokuserar vi på fiber!
Dala Energis affärsområde Stadsnät blir ett eget bolag,
Dala Energi Fibernät AB, från och med första januari 2015.
– Det betyder bland annat att vi kan få externa finansiärer
att satsa i bolaget och att vi kan jobba mer offensivt, berättar Kent Byman, ny marknadschef på Dala Energi.

villans värde, menar också många fastighetsmäklare, säger Kent Byman.
Allt fler tjänster växer fram via nätet. Saker som vi knappt kan föreställa oss idag kommer att vara självklarheter i morgon.
– Risken är att ”alla” vaknar samtidigt. Därför är det smart att haka
på så tidigt man bara kan, tipsar Kent Byman.

Kent och hans nya team som ska jobba med marknadsföring och
försäljning, har mycket att ta tag i den närmaste tiden för att få fart
på Dala Energis fiberaffärer.
– Hur ska försäljningsprocessen se ut? Vilken prismodell ska vi
välja? Det kommer att hända mycket under 2015, lovar Kent Byman.

Vem ska betala fiberutbyggnaden?
Regeringens bredbandsmål säger bland annat att minst 90 procent av
alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s år 2020.
– Det är ett tydligt budskap från regeringen. Men infrastruktur kostar
mycket pengar och jag uppfattar inte att det är lika tydligt vilka roller
var och en av oss aktörer förväntas ha. Dala Energi Fibernät är ett
affärsdrivande företag som bygger och marknadsför infrastruktur och
som fungerar som kundkontakt i allt som rör installation av fiber, säger
Kent Byman och fortsätter.
– Vi har som mål att få 800 nya kunder under året.
Kommunerna hjälper sina invånare, privatpersoner och företag att
söka bidrag för att ansluta sig till fibernätet. Bredbandsmarknaden är
konkurrensutsatt men Dala Energi Fibernät försöker vara så smidiga
som möjligt i sin planering av fiberutbyggnaden.
– I vår urvalsprocess väger vi in flera aspekter, till exempel intresse
i området, kommunens utbyggnadsplaner och synergieffekter inom
infrastrukturen. Dessutom måste vi ta hänsyn till våra konkurrenter,
säger Kent Byman.

Fiber – en investering
I Sverige kostar en fiberanslutning från 4 000 upp till 50 000 kronor,
en kostnad som kan kännas alltför hög för många hushåll.
– Då kan man tänka på att fiber är en investering, på samma sätt som
det var att ansluta sig till elnätet i början av 1900-talet. Även om man
själv inte är intresserad av en fiberanslutning kan den som köper villan
en dag kanske vilja ha en snabb uppkoppling. En fiberanslutning ökar

Kent Byman är ny marknadschef på Dala Energi.

Utdelningspolicy och utdelning
Dala Energi-koncernen ska ha finansiella möjligheter till fortsatt god tillväxt och beredskap att ta vara på nya affärsmöjligheter. Bolaget har som
mål att upprätthålla en soliditet på minst 35 procent. För räkenskapsåret
2014 föreslår styrelsen att utdelning ska lämnas med 0,35 kronor per
aktie. Styrelsens förslag motsvarade cirka 30 procent av koncernens
resultat efter skatt.

Aktieägarinformation
Dala Energi-koncernens resultat presenteras i delårsrapporter vid varje
kvartalsslut. De publiceras via Alternativa aktiemarknaden och på
dalaenergi.se följande datum: 15 maj, 14 september, 13 november och
31 mars. Om du vill ha en tryckt årsredovisning hemskickad – hör av
dig till oss så ordnar vi det!

u 10 oktober 2014

u 13 oktober 2014

u 29 oktober 2014

u 8-9 november 2014

Kundvård på alla ledder ger
”kundskap”. Fem medarbetare
från Dala Energi deltar i Svensk
Energis utbildning.

Första spadtaget tas för
BIODAL, en gemensam miljöinvestering tillsammans med
Bergkvist Såg i Insjön.

Under vår årliga ”Kundträff Fjärrvärme” träffar vi våra kunder, erbjuder studiebesök och berättar
om vad som är på gång.

Siljans Bomässa i Leksand.
Vi och några tjänsteleverantörer
är med och pratar fibernät.
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Högvilt, Dalarnas hetaste showgäng från Mora, underhöll med musik, humor, färgsprakande kostymer, sång och dans i ett rykande tempo.

Stämman i Tällberg
lockar många
Marianne Dahlin från Brossen i Leksand har
varit med många gånger. Hon tycker att årsstämman, årets höjdpunkt, har blivit stor.
På gott och ont.
Årets stämma hölls fredagen den 23 maj på Klockargården i Tällberg. Cirka 700 ägare dök upp.
– Jag tycker att det är intressant att höra hur det
har gått under året. Dessutom gillar jag att träffa folk
och att äta god mat, säger Marianne.
I år var det föreställningen Tant Raffa med gruppen
Högvilt som svarade för underhållningen.
– De var bra, upplyftande. Underhållningen brukar
alltid dra mycket folk.

Längre tillbaka, på den gamla ”Elverksfestens” tid,
var stämman mer intim, tycker Marianne.
– Då var det lättare att ställa frågor, det var mer diskussioner och prat, vi var mer som en familj.
Marianne berättar att hon håller kvar vid sina Dala
Energi-aktier som hon har ärvt efter sin far, som köpte
andelar i det som en gång var en belysningsförening,
eftersom hon tycker att det är viktigt att ha ett energibolag på nära håll.
– Vi bor i ett län där det finns mycket skog, och jag
tycker att Dala Energi har varit duktiga på att säkra
sina ledningar. Om det någon gång blir något fel, så
brukar det gå snabbt att åtgärda det.

Rent ljus ger bättre hälsa
I samband med årsstämman startade ett samarbete med organisationen GIVEWATTS som förser
människor i utvecklingsländer med ren och säker
energi. Dala Energi skänkte 100 solcellslampor till
en skola i Kisumu Cluster i Kenya, som sedan
säljer dem vidare till familjer i området. Tack
vare lamporna kan familjer som saknar el spara

Marianne Dahlin från Brossen i
Leksand har varit med många
gånger. Hon tycker att årsstämman är årets höjdpunkt.

mycket pengar eftersom de slipper köpa dyr och
hälsofarlig fotogen. Fotogen ligger bakom många
eldsvådor som skadar många, främst barn.
– Solenergilamporna bidrar dessutom till fler
studietimmar för barnen, vilket leder till höjda
studieresultat, säger Maria Michels Staffas,
informatör på Dala Energi.
Läs mer om projektet på givewatts.org

u 17 november 2014

u 28 november 2014

u 5 december 2014

u 11 december 2014

Nu når Östbjörka världen och
världen når EastBirka Networks
fibernät. Fiberanslutningen är
klar.

Vi gör en medarbetarundersökning varje år. Svaren är oerhört
viktiga för oss och hjälper oss
att fortsätta vara ett attraktivt
företag.

Huggsexa om Fortums svenska
elnät. Budgivarna står på rad
för att lägga fram sina miljardbud.

Julbord tillsammans med
Dalakraft, Malungs Elnät och
Dala Vind på Åkerblads i
Tällberg.

Dala Energi Årsredovisning 2014
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VÅR VISION:

En drivkraft för bygdens
utveckling med ett medvetet
engagemang för miljön.
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Rättvik

Leksand

Gagnef

Säter

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Ledningsgruppen Dala Energi
Hans Bywall

Kjell Andersson

VD och koncernchef
samt tf värmechef

Elnätschef

Född 1959
Anställd 2006
Ledamot i Dala Kraft AB, Dala Vindkraft ek förening
samt styrelsesuppleant i Dala Vind AB. Tidigare
utvecklingschef, värmechef och affärschef på
Gävle Energi AB,1996-2006.
Aktieinnehav: 4 750

Född 1959
Anställd 2008
Tidigare chef för Service & Eftermarknad samt
Produktchef på ABB i Västerås.
Aktieinnehav: 2 000

Camilla Ollas Hampus

Kent Byman

Personalchef

Marknadschef

Född 1980
Anställd 1999
Ekonomistudier på Högskolan Dalarna, 20022005. Tidigare verksam på kundserviceavdelningen
och ekonomiavdelningen.
Aktieinnehav: 1 100

Född 1963
Anställd 2014
Tidigare Kommunikations- & Marknadschef
på Sandviken Energi
Aktieinnehav: 0

Henrik Bernhardsson

Susanne Juhl

Fibernätschef
Född 1974
Anställd 2013
Utbildning: Dataingenjör
Tidigare IT och Stadsnätschef på Elverket i Vallentuna
AB. Även förflutet som konsult och produktutveckling
inom FTTH, Fiber To The Home, bland annat på Ericsson.
Aktieinnehav: 0
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Ekonomichef

Född 1967
Anställd 2010
Civilekonom, Karlstads universitet. Tidigare
verksam som auktoriserad redovisningskonsult
på Pwc,1998-2010.
Aktieinnehav: 0

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Eldistribution

Bolaget producerar, utnyttjar och tillhandahåller energi samt idkar
därmed förenlig verksamhet främst genom sina olika dotterbolag i
koncernen. Bolaget äger och driver optofibernät för uthyrning av
svartfiber och kapacitet.
Dotterbolaget Dala Nät AB och dess koncernbolag Dala Energi Elnät
AB:s och Dala Elnät AB:s verksamhet består av distribution och mätning
av elkraft inom Gagnefs, Leksands, Rättviks och Säters kommuner samt
mindre områden i Mora, Orsa, Falun och Borlänge kommuner. Bolagen
producerar elkraft i 7 st mindre vattenkraftverk för att minska inköpet
av råkraft för täckande av nätförlusterna. Bolagen bedriver som sidoordnad verksamhet ny- och ombyggnad av kunders elanläggningar.
Dala Energi Värme AB:s verksamhet omfattar produktion och försäljning av värme i Leksand och i Insjön.

Nättariffer
Nätföretagens intäkter består av nättariffer. Elmarknadsinspektionen
granskar och godkänner nätbolagens intäkter i förväg för fyraårsperioder från 2012. Detta gäller alla lokala och regionala nät. Tillsynen har
delvis tillkommit för att stärka kundernas ställning gentemot nätbolagen som är legala monopol.

Ägarförhållanden
2014-12-31 ägde Rättviks kommunhus AB 4 949 650 aktier (20,89 %),
Leksands kommun 4 947 150 aktier (20,88 %) och Gagnefs kommun
1 459 075 aktier (6,16 %). Övriga 12 333 616 aktier är fördelade
på 3 481 aktieägare varav de största är Capital Cube AB 1 232 998
aktier (5,20 %), Per Anders Westling 200 707 aktier (0,85 %),
Ingemar Bobäck 87 750 aktier (0,37 %), Torbjörn Fredin 80 500 aktier
(0,34 %), Bertil Ryss 78 618 aktier (0,33 %) och Jan Bobäck 77 200
aktier (0,33 %).

Koncernstruktur
Bolaget är ett moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen
Dala Energi Värme AB, org nr 556019-6072, Dalfors Kraft AB, org nr
556803-9191, Dala Energi Fibernät AB (före detta Dala Datanät AB),
org nr 556589-3046 och den helägda koncernen Dala Nät AB, org nr
556700-0566, med de helägda koncernbolagen Dala Energi Elnät AB
och Dala Elnät AB.

Verksamheten under räkenskapsåret

Elnätsutbyggnad
Under året har det skett en fortsatt vädersäkring av elnätet genom
förstärkningar och ombyggningar av luftledningsnätet.
Vattenkraftproduktionen
Bolaget producerar elkraft i sju mindre vattenkraftstationer. Elproduktionen från stationerna uppgick till 7,1 GWh (2,7 GWh). Elcertifikaten för
vattenkraftstationerna har löpt ut och utredning avseende möjligheten
att erhålla nya pågår.

Stadsnät
Bolagets stadsnät, baserat på fiber, finns i Säters, Leksands, Rättviks
och Gagnefs tätorter och byggs ut i rask takt. Stadsnätet klarar stora
informationsmängder och kvalificerade kommunikationstjänster inom
främst Internet, TV, video och IP-telefoni. Stadsnätet är ett öppet fibernät
där kunderna kan välja tjänster från många olika tjänsteoperatörer.
Idag finns kunder inom företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar
och samfällighetsföreningar. Efter räkenskapsårets slut har affärsområdet
stadsnät, i moderbolaget Dala Energi AB, överlåtitits till dotterbolaget
Dala Datanät AB som numera heter Dala Energi Fibernät AB.

Miljöpåverkan
Koncernen
Bolag i koncernen bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Tillståndsplikten avser värmeproduktionsanläggningen i Limhagen. Anmälningsplikten avser värmeproduktionen
i gamla panncentralen i Leksand och i Insjön.

Fjärrvärme
Fjärrvärme levereras till industrifastigheter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och småhus.
Vid årsskiftet hade bolaget 482 (476) kunder, varav 446 (440) i
Leksand och 36 (36) i Insjön. I Insjön uppgår kulvertnätet till 6,9 km
(6,9) och i Leksand till 31,1 km (30,9).
Produktionen av fjärrvärmen sker huvudsakligen med flis men
kompletteras med olja och el vid låga utetemperaturer vintertid och
när underhåll av biobränslepannor sker. Under 2014 har fjärrvärmen
i Leksand producerats med 99 % (98) flis och 1 % (2) olja. I Insjön
har fjärrvärmen producerats med 25 % (33) flis, 1 % (0) olja och
74 % (67) pellets.

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Förvaltningsberättelse
Risker och osäkerhetsfaktorer

Investeringar

Koncernen

Koncernen

I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan
komma att påverka Dala Energi koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker,
prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar
i lagar och regelverk som kan påverka Dala Energi koncernens marknadsförutsättningar.
Riskhanteringen innehåller tre steg. I den första identifieras riskerna
samt kategoriseras som antingen strategiska risker, operationella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker eller finansiella risker. I ett andra steg
analyseras riskerna. Därefter noteras vilka riskreducerande åtgärder
som finns på plats, det vill säga hur den interna styrningen och kontrollen ser ut. I ett tredje steg vidtas åtgärder och den interna styrningen
och kontrollen utvärderas.

Investeringsnivån har varit normal under året. Totalt investerades 50
Mkr (60) i materiella och immateriella anläggningstillgångar i koncernens bolag.
I elnätet investerades 33,4 Mkr (36) avseende normal upprustning
och utbyggnad av eldistributionsnätet.
I värmebolaget har 3,2 Mkr (2,5) investerats totalt varav 1,4 Mkr
avser nya anslutningar och serviser. 1,6 Mkr avser investeringar i produktionsanläggningar.

Försäljning
Koncernen
Nettoomsättningen har under räkenskapsåret uppgått till 238 Mkr
(236). Omsättning av el på nätet, dvs inlevererat från regionnätet samt
producerat av egna och närliggande små kraftstationer var 534 GWh
(554). Värmeleveranserna uppgick till 38,4 GWh (41,5).

Moderbolaget
Nettoomsättningen har under räkenskapsåret uppgått till 19,5 Mkr
(18,5). Omsättningen omfattar intäkter från hyra av svartfiber, kapacitet,
kickback från våra leverantörer samt anslutningsavgifter.
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Moderbolaget
Bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar avser fortsatt
utbyggnad av stadsnätet (bredband) och uppgår till 13,7 Mkr (21,4).

Förvaltningsberättelse
Flerårsjämförelse
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. Nyckeltal avseende 2010-2012 har inte omräknats enligt K-3 reglerna.
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Nettoomsättning i Mkr
Resultat efter finansiella poster i Mkr
Balansomslutning i Mkr
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
Soliditet %
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %
Vinst per aktie kr
Substansvärde kr per aktie
Antal helårstjänster

Resultat och ställning

2013

2012

2011

2010

238
34
801
19
19
44
6
10
1,18
14:73
64

236
23
794
14
14
41
4
7
0,82
13:88
69

248
33
783
15
18
41
6
11
2,08
13:39
65

241
8
772
14
8
36
3
3
0,10
11:60
62

199
14
805
15
12
35
4
6
0,38
11:80
67

Styrelsens yttrande över den
föreslagna vinstutdelningen

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till
-3 451tkr (-10 823).

Koncernen
Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt
ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande
resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

2014

Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet
fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och
koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande
nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar
bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga
investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).
Utdelningen kommer att utbetalas 2015-05-29.

169 889 429
3 691 060
173 580 489

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utdelas 0,35 kr per aktie, totalt
i ny räkning överförs

8 291 322
165 289 167
173 580 489

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Resultaträkningar
Koncernen
tkr

Moderbolaget

Not
1

2014

2013

2014

2013

2, 25

238 030
8 326

236 111
8 821

19 523

18 518

246 356

244 932

19 523

18 518

25
3, 4, 25
4

-52 463
-18 492
-41 763
-45 667

-57 492
-17 535
-43 608
-47 689

-7 391
-12 567

-5 850
-13 514

5
6

-47 796
4 084

-52 060
6 955

-6 692

-9 714

-202 097

-211 429

-26 650

-29 078

44 259

33 503

-7 127

-10 560

621
-10 524

236
-10 706

3 607
589
-520

561
-823

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

-9 903

-10 470

3 676

-262

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

34 356

23 033

-3 451

-10 822

-6 376

-3 681

7 200
-58

11 807
-293

ÅRETS RESULTAT

27 980

19 352

3 691

692

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

27 974
6

19 350
2

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
SUMMA INTÄKTER
Rörelsens kostnader
Transiteringskostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Andel i intresseföretags resultat efter skatt
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
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6
7

5, 26
5, 8

Balansräkningar
Koncernen
tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Produktionsanläggningar
Distributionsanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Not
1

2014

2013

2014

2013

9
5
10
11
12
13
14

4 432

5 538

183

279

24 743
34 556
605 398
3 048
6 290

25 619
36 262
595 122
3 212
10 305

4 054

4 234

65 428
81
37

57 090
79
1 144

674 035

670 520

69 600

62 547

55 997
5 000
4 831
267

55 469

25 978

25 978

4 846

2 960

2 977

66 095

60 315

94 359
123 297

94 359
123 314

744 562

736 373

193 080

186 140

3 822

3 698

1 311

821

20 939
638

19 205
4 102

2 769

2 784
27 736
53 827

2 135
56
55 963
410
3 431
61 995

75 281
652
2 944
81 646

15
16
17
18
27

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Förnödenheter och bränsle
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

483
30 014
52 074

Kassa och Bank

22

669

5

1

1

56 565

57 530

63 307

82 468

801 127

793 903

256 387

268 608

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Balansräkningar
Koncernen
tkr

Not
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Moderbolaget

2014

2013

11 845
121 408
215 597

11 845
121 408
195 440

348 850

328 693

64

58

Minoritetsintressen
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets vinst

SUMMA EGET KAPITAL

5, 18

SUMMA AVSÄTTNINGAR
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Dala Energi Årsredovisning 2014

13 295

13 295

169 889
3 691

177 015
692

173 580

177 707
191 002

328 751

1186 875

122 345

119 514
63

52

122 345

119 577

52

0

33 998

27 198

257 375
22 036

249 925
23 558

22 000

22 000
564

279 411

273 483

22 000

22 564

12 300
19 044

11 300
12 614
21 264

3 525
4 129
4 356

4 964
14 149

8 211
18 703

191
1 261

3 213
13 591
6 000
240
2 819
1 981

50 457

72 092

13 462

27 844

801 127

793 903

256 387

268 608

354 995
Inga

338 510
Inga

111 999
10 000

111 999
10 000

22

23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26

11 845
1 450

21

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

11 845
1 450

348 914

5, 18, 28

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörskulder
Skulder till koncernföretag
Checkräkningskredit
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2013

5, 20

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Avsättningar
Uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

2014

24
29

Kassaflödesanalyser
Koncernen
tkr

2014

2013

2014

2013

44 260
47 796
-3 862

33 504
52 060
-11 273

-7 127
6 692
-190

-10 560
9 714
-2 819

88 194

74 291

-625

-3 665

164

236

561

-10 524
-349

-10 706
-222

200
3 622
-520
-302

-823
-52

77 485

63 599

2 375

-3 979

-124
-1 734
23
6 430
-5 545

619
-877
3 856
-12 570
2 327

-491
635
19 073
312
-12 809

465
427
11 236
-192
2 811

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

76 535

56 954

9 095

10 768

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av intressebolag
Amortering av finansiella anläggningstillgångar

-794
-49 411
-50
15

-157
-59 888

-13 649

-21 444

15

15

15

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-50 240

-60 030

-13 634

-21 429

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Utlåning till intressebolag
Förändring checkräkningskredit
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Erhållet/lämnat koncernbidrag

20 000
-5 000
-21 263
-11 550
-7 818

21 171
-10 303
-7 818

-1 643

1 941

-7 818
14 000

-7 818
16 538

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-25 631

3 050

4 539

10 661

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

664
5

-26
31

0
1

0
1

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

669

5

1

1

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Minskning/ökning varulager
Minskning/ökning kundfordringar
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar
Minskning/ökning leverantörsskulder
Minskning/ökning övriga kortfristiga skulder

Not
1

Moderbolaget

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Noter
Noter, gemensamma för moderbolag
och koncern
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna
med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3).
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35,
vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om
och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och
noter. Effekterna av övergången visas i not 5.

Koncernredovisning
Dala Energi AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 27. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den
dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls.
Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga
värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade
nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intresseföretagsredovisning
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande
inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis
genom att koncernen äger mellan 20% och 50% av röstetalen.
Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys på samma
sätt som vid förvärv av dotterföretag.
Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med
den tidpunkt då det betydande inflytandet erhålls till dess att det upphör.
Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet.
Detta belopp justerar Koncernens redovisade värde på andelarna i
intresseföretaget.
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Intäkter
Försäljning av tjänster och varor redovisas när väsentliga risker och
fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Anslutningsavgifter redovisas som intäkt till den del som inte täcker
framtida åtaganden. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv
avkastning. Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är
säkerställd.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som
gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig
till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då
moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de
temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring
sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal
rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i
resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller
transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Företaget tillämpar kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella tillgångar. Utgifterna för detta redovisas som
kostnad när de uppkommer. Avskrivningar görs linjärt över den
beräknade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar

5 år

Noter
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella instrument

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i
komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget
framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten .
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets
mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11,
vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader och markanläggningar
Produktionsanläggningar
Distributionsanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

20-60 år
3-30 år
10-40 år
3-20 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av icke-finansiella
tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde
som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till
leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras
som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra,
enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder,
och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Dala
Energi AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna
har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier. Innehaven innehas på lång sikt.
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som
ska återbetalas.

Säkring av koncernens räntebindning
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller Dala Energi koncernen en fast ränta
och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten
Räntekostnader och liknande resultatposter. De nominella beloppen
på koncernens utestående ränteswappar per 31 december uppgick
till 150 Mkr (150).

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-först ut-principen,
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter,
betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
Inom Dala Energi-koncernen förekommer såväl avgiftsbestämda som
förmånsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett
annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla
sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med
att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt riskerna
för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.
Dala Energi redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet
med K3s förenklingsregler. Koncernen har bl. a. förmånsbestämda
planer som innebär att pensionspremier betalas och dessa planer
redovisas som avgiftsbestämda planer.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar samt för moderbolaget avräkningstransaktioner med
dotterbolagen. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Moderbolagets redovisningsprinciper
när de skiljer sig från koncernens
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Utdelning
från dotterföretag redovisas som intäkt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen,
inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen

Vinstmarginal
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till nettoomsättningen

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2

Intäkternas fördelning

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Stadsnät
Elnät
Värme
Tjänster
Hyror

18 584
188 898
28 388
2 086
74

17 469
185 555
30 737
2 183
167

18 584

17 469

939

1 049

SUMMA

238 030

236 111

19 523

18 518

Not 3

Ersättning till revisorerna

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster

424
27
83

517
29
27

217

314

83

27

SUMMA

534

573

300

341

Not 4

Personal

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

15
49

17
52

TOTALT

64

69

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen, ledande
befattningshavare och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

4 029
25 383

4 052
26 237

TOTALA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

29 412

30 289

9 980

10 616

842
2 511

806
2 339

42 745

44 050

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen, ledande
befattningshavare och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
TOTALT

2014

2013

0

0

0

0

0

0
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Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

1
15

3
36

1
8

1
8

TOTALT

16

39

9

9

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Kvinnor
Män

2
10

2
8

2
4

3
3

TOTALT

12

10

6

6

Styrelsen
Åke Söderman, ordförande
Göran Pers, ledamot
Anders Ahlgren, ledamot
Håkan Blomdahl, ledamot
Jonny Jones, ledamot
Anders Nygårdh, ledamot
Ulrika Liljeberg, ledamot
Torsten Björ, ledamot
Bertil Ryss, ledamot
SUMMA STYRELSEN

Ersättningar till styrelse
Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut.
Arvodet utgår i form av lön. Pension eller övriga incitamentsprogram
utgår ej till bolagets styrelse.

Ersättningar till VD
Ersättningar till VD har utgjorts av grundlön, bilförmån och pensionspremier. Grundlönen uppgick till 1 015 (1 006) tkr, bilförmån till
55 (53) tkr och inbetalda pensionspremier till 337 (331) tkr. Något
avgångsvederlag förutom sedvanlig uppsägningstid med högst sex
månader, om uppsägning sker på initiativ av VD, och högst ett år om
uppsägning sker på initiativ av Koncernen finns inte avtalat.
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Koncernen
2014

2013

98
35
25
25
17
28
30
9
9
276

86
33
28
30
25
30
25
9
9
275

Ersättningar till ledande
befattningshavare
Ersättningar till andra ledande befattningshavare har utgjorts av
grundlön, bilförmån och pensionspremier. Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med VD under
räkenskapsåret utgjort koncernledning. Ledande befattningshavares
grundlöner har uppgått till 2 739 (2 771) tkr, bilförmån till 0 (35) kr
och inbetalda pensionspremier till 505 (475) tkr.
Lön och övriga ersättningar till VD beslutas av styrelsen och revideras en gång per år. För andra ledande befattningshavare beslutas
löner och övriga ersättningar av VD.

Noter
Not 5

Effekter av övergång till K3

De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när årsredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande
information som presenteras per 31 december 2013. K3- konverteringen har inte gett någon effekt på ingångsbalansräkningen per 2013-01-01.
I koncernen har eget kapital påverkats med -2 969 tkr och moderbolaget med 0 kr per 2013-12-31.
Enligt K3 reglerna ska materiella anläggningstillgångar delas upp i väsentliga komponenter och avskrivningar görs enligt den bedömda nyttjandeperioden för respektive komponent. Det innebär att byggnader, distributionsanläggningar och inventarier, verktyg och installationer delats upp i
betydande komponenter. Effekterna av övergången visas nedan.

Utgående
balans 2013
enligt tidigare
principer

Justering

Utgående
balans 2013
enligt
K3-reglerna

65 015
29 665

-2 467
-2 467

62 548
27 198

674 326
331 662
120 351

-3 806
-2 969
-837

670 520
328 693
119 514

Resultatposter 2013
enligt tidigare
principer

Effekter av
K3 2013

Resultatposter 2013
enligt
K3-reglerna

-7 247
-7 198

-2 467
2 467

-9 714
-4 731

-48 253
-4 518

-3 807
837

-52 060
-3 681

Bolagets balansräkning per 2013-12-31
har sammanställts på följande sätt:
Materiella anl. tillgångar
Obeskattade reserver
Koncernens balansräkningar per 2013-12-31
har sammanställts på följande sätt:
Materiella anl. tillgångar
Eget kapital
Avsättningar för skatter

Bolagets resultaträkning per 2013-12-31
har sammanställts på följande sätt:
Avskrivningar
Bokslutsdispositioner
Koncernens resultaträkningar per 2013-12-31
har sammanställts på följande sätt:
Avskrivningar
Skatt på årets resultat

Dala Energi Årsredovisning 2014

33

Noter
Not 6

Resultat från andelar i intresseföretag

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

Utdelningar
Resultatandel i Dalakraft AB

4 084

6 955

SUMMA

4 084

6 955

Not 7

Ränteintäkter och liknande resultatposter

2014

2013

3 607

Koncernen

3 607

0

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Utdelningar
Ränteintäkter

16
605

31
205

15
574

31
530

SUMMA
Varav avseende koncernföretag

621

236

589
147

561
426

Not 8

Skatt på årets resultat

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

-3 813
-2 563

-356
-3 325

-6
-52

-293

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

-6 376

-3 681

-58

-293

Redovisat resultat före skatt

34 356

23 033

3 749

985

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Skatteeffekt på temporära skillnader
Skatteeffekt avseende underskottsavdrag
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

-7 558
-145
1 005
79
257
-2
-12

-5 067
-141
1 541

-825
-67
882
6
-51

-217
-82
7

-4
-10

-3

-1

REDOVISAD SKATTEKOSTNAD

-6 376

-3 681

-58

-293
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Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp
UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

9 682

9 525

478

478

795

157

10 477

9 682

478

478

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Årets avskrivningar

-4 144

-2 285

-199

-103

-1 901

-1 859

-96

-96

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-6 045

-4 144

-295

-199

4 432

5 538

183

279

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

Not 10

Byggnader och mark

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp

58 403

58 403

11 078

11 078

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

58 443

58 403

11 078

11 078

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Årets avskrivningar

-32 784

-31 868

-6 844

-6 663

-916

-916

-180

-181

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-33 700

-32 784

-7 024

-6 844

24 743

25 619

4 054

4 234

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN
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Produktionsanläggningar

Koncernen
2014

2013

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp

72 250

72 088

1 557

161

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

73 807

72 249

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Årets avskrivningar

-35 988

-32 130

-3 263

-3 857

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-39 251

-35 987

34 556

36 262

RESTVÄRDE ENLIGT PLAN
Pågående arbete produktionsanläggning
Omklassificeringar
UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

Not 12

Distributionsanläggningar

258
-258
34 556

36 262

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

993 431

936 877

89 361

67 851

51 096
-6 877

56 554

14 726

21 510

1 037 650

993 431

104 087

89 361

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar
- Årets avskrivningar

-398 309

-353 923

-32 271

-22 860

6 877
-40 820

-44 386

-6 388

-9 411

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-432 252

-398 309

-38 659

-32 271

605 398

595 122

65 428

57 090

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp
- Försäljningar och utrangeringar
UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN
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Not 13

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp
- Försäljningar och utrangeringar

21 785

20 960

133

133

732
-383

890
-65

31

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

22 134

21 785

164

133

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar
- Årets avskrivningar

-18 573

-17 597

-54

-27

384
-897

65
-1 041

-29

-27

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-19 086

-18 573

-83

-54

3 048

3 212

81

79

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

Not 14

Pågående nyanläggningar

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Omklassificeringar
UTGÅENDE PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Not 15

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

10 304
48 650
-52 601
-63

8 028
58 697
-56 415
-5

1 144
13 630
-14 673
-64

1 210
21 328
-21 394

6 290

10 305

37

1 144

Andelar i intresseföretag

KONCERNEN
Dalakraft AB
Biodal Kraftvärme AB

ORG NR
556132-9466
556791-0541

MODERBOLAGET
Direkt ägda
Dalakraft AB

SÄTE
Rättvik
Insjön

KAPITALANDEL %
24,04
50,00

Rösträttsandel %

Antal andelar

24,04

165 658

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden
Årets förvärv
Resultatandel
Erhållen utdelning

55 469
50
4 085
-3 607

48 514

25 978

25 978

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

55 997

55 469

25 978

25 978

6 955

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Fordringar hos intresseföretag

Koncernen
2014

Årets förändringar
- Utlåning

5 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

5 000

Not 17

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Moderbolaget
2013

2014

2013

0

0

0

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Återbetalning av insats

4 846

4 861

2 975

2 991

-15

-15

-15

-15

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

4 831

4 846

2 960

2 976

Not 18

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatteskuld i koncernen uppgår till 122 345 (119 514) tkr och redovisas i posten avsättningar och avser skatt på obeskattade reserver,
koncernmässiga övervärden och på temporära skillnader avseende byggnader och mark. Uppskjuten skattefordran i koncernen uppgår till 266 (0) tkr
och avser skatt på temporära skillnader avseende byggnader och mark.
Skillnaden i moderbolaget mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare
räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten skatt på obeskattade reserver
med 7 480 (5 984) tkr. Uppskjuten skatt i moderbolaget uppgår till 52 tkr och avser uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader avseende
byggnader och mark.

Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Upplupna nätintäkter
Upplupna värmeintäkter
Övriga poster

19 891
3 916
6 207

18 668
3 318
5 750

3 431

2 944

SUMMA

30 014

27 736

3 431

2 944
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital och
årets resultat

Eget kapital 2012-12-31
Årets resultat
Utdelning enligt beslut av årsstämman

11 845

121 408

Eget kapital 2013-12-31
Årets resultat
Utdelning enligt beslut av årsstämman

11 845

Eget kapital 2014-12-31

11 845

Minoritetsintresse

Summa
eget kapital

183 908
19 350
-7 817

55
2

317 216
19 352
-7 817

121 408

195 441
27 974
-7 818

57
7

328 751
27 981
-7 818

121 408

215 597

64

348 914

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

Eget kapital 2012-12-31
Utdelning enligt beslut av årsstämman
Årets resultat

11 845

1 450

121 408

63 424
-7 818
692

198 127
-7 818
692

Eget kapital 2013-12-31
Utdelning enligt beslut av årsstämman
Årets resultat

11 845

1 450

121 408

56 298
-7 817
3 691

191 001
-7 817
3 691

Eget kapital 2014-12-31

11 845

1 450

121 408

52 172

186 875

KONCERNEN

I annat eget kapital ingår kapitalandelsfond med 29 968 tkr (29 491 tkr).

MODERBOLAGET

Aktiekapitalet består av 23 689 491 st A-aktier med kvotvärde 0,5 kr.

Not 21

Upplåning

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

195 875
17 246

193 425
18 578

22 000

22 000

SUMMA

213 121

212 003

22 000

22 000

Not 22

Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 (10) Mkr och på plusgirot till 30 (30) Mkr i koncernen.
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Not 23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

Upplupna kostnader
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntor
SUMMA

Not 24

Ställda säkerheter

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

6 001
6 562
1 586

10 703
6 726
1 274

1 261

1 981

14 149

18 703

1 261

1 981

Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
- Fastighetsinteckningar
- Företagsinteckningar
- Aktier i dotterföretag

28 220
204 530
122 245

28 220
204 530
105 760

4 420
14 030
93 549

4 420
14 030
93 549

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER

354 995

338 510

111 999

111 999

Not 25

Transaktioner med närstående

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning
avseende koncernföretag.
Inköp
Försäljning

Moderbolaget

(%)
(%)

2014

2013

23
4

31
5

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas
samma principer för prissättning som vid transaktioner
med externa parter.

Not 26

Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan
- Inventarier, verktyg och installationer
Återföring från periodiseringsfond
Koncernbidrag
SUMMA
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Moderbolaget
2014

2013

-6 800
14 000

-4 288
-443
16 538

7 200

11 807

Noter
Not 27

Andelar i dotterföretag

KONCERNEN

ORG NR

SÄTE

KAPITALANDEL (%)

556700-0566
556166-7758
556001-3715
556589-3046
556019-6072
556803-9191

Leksand
Leksand
Säter
Säter
Leksand
Leksand

100
100
100
100
100
100

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal aktier

Bokfört
värde 2014

Bokfört
värde 2013

100
100
100
100

100
100
100
100

911 363
6 106
1 000
1 000

93 549
610
100
100

93 549
610
100
100

94 359

94 359

Dala Nät AB
Dala Energi Elnät AB
Dala Elnät AB
Dala Energi Fibernät AB
Dala Energi Värme AB
Dalfors Kraft AB

MODERBOLAGET
Dala Nät AB
Dala Energi Värme AB
Dala Energi Fibernät AB
Dalfors Kraft AB
SUMMA

Not 28

Obeskattade reserver

Moderbolaget
2014

2013

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
- Inventarier
Periodiseringsfonder

33 139
859

26 339
859

SUMMA

33 998

27 198

Not 29

Ansvarsförbindelser

Moderbolaget
2014

2013

Eventualskulder
- Ansvarsförbindelse till förmån för övriga koncernföretag

10 000

10 000

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER

10 000

10 000

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Underskrifter
Resultat- och balansräkningarna
kommer att föreläggas
årsstämman 2015-05-22 för fastställelse.
Leksand 2015-04-17

Åke Söderman

Göran Pers

Ordförande

Anders Ahlgren

Håkan Blomdahl

Jonny Jones

Ulrika Liljeberg

Anders Nygårdh

Torsten Björ

Bertil Ryss

Hans Bywall
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-04-17
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Annika Wedin
Auktoriserad revisor

Underskrifter är gjorda på originalhandlingarna
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Dala Energi AB (publ)
Org.nr 556000-9374

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Dala Energi AB (publ) för år 2014. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument
på sidorna 21-42.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
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 årsredovisning 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 International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska 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
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 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 av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
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 Dala Energi AB (publ)s och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av

dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Dala Energi AB (publ) för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Leksand den 17 april 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Annika Wedin
Auktoriserad revisor

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Styrelsen
Åke Söderman

Ulrika Liljeberg

Styrelseordförande sedan 2000

Ledamot sedan 2009

Född 1950. Invald 1999
Advokat på Advokaterna Söderman & Bergsten HB.
Ordförande i Klockargårdens Fastighets AB,
Klockargården Hotell AB och Rättviks Golfby AB.
Åke Söderman är ledamot i Åke Söderman Invest AB,
Föreningen Jarl u.p.a, och Rättviksvind Ekonomisk
förening samt suppleant i Dala Kraft AB.
Aktieinnehav direkt och genom bolag: 10 500

Född 1969
Kommunstyrelsens ordförande i Leksands kommun
sedan 2008. Ulrika Liljeberg är jurist och civilekonom
och är tjänstledig kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Falun. Styrelseledamot i FORES stiftelse och
ledamot i Region Dalarnas direktion.
Aktieinnehav: 0

Jonny Jones

Anders Ahlgren

Ledamot sedan 1999

Ledamot sedan 2008.
Tidigare ledamot i Gagnefs Elverk AB

Född 1965
Kommunfullmäktiges ordförande i Rättvik, ordförande i
Dalhalla Förvaltnings AB, Dalhalla AB och LRF:s lokalavdelning i Rättvik. Jonny Jones är lantbrukare sedan
1986, ledamot i LRF Dalarnas styrelse. Var tidigare
kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i
Rättviks kommun under åren 1998-2010
Aktieinnehav:1625

Född 1952
Verksam i Region Dalarna, Gagnefs kommun,
Landstinget Dalarna, Högskolan Dalarna, Dala Energi,
Gagnefbostäder, Dalatrafik, Tåg i Bergslagen, Beyond
Skiing 2015 foundation, Gagnline Affärsutveckling AB,
Leksands Folkhögskola och Nedre Tjärnas Byförening.
Riksdagsledamot för Centerpartiet.
Aktieinnehav:1633

Anders Nygårdh

Göran Pers

Ledamot sedan 2004

Ledamot sedan 2008.
Tidigare ordförande i Gagnefs Elverk AB

Född 1971
Äger och driver hotell- och restaurang Moskogen
i Leksand sedan 1997. Ledamot i Leksands
Sparbank och ledamot i Eat AB (Vin import)
även ledamot i Långbryggan Restaurang AB.
Aktieinnehav: 4 250

Född 1943
Jordbrukare och delägare i Pers Gård HB i Mockfjärd
samt ledamot i Mockfjärds LRF-avdelning. Har tidigare
varit VD och ordförande i Mockfjärds Skogsentreprenader AB (1987-1998) samt ledamot i Gagnefs
kommunstyrelse (1980-1993) och Mellanskog
(1975-1995).
Aktieinnehav: 3 920

Håkan Blomdahl

Bertil Ryss

Ledamot sedan 2012

Arbetstagarrepresentant SEF sedan 1993

Född 1968
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
samt civilingenjör med inriktning Teknisk Fysik från
KTH. Håkan arbetar sedan drygt 10 år som VD i det
egna investeringsbolaget Capital Cube AB. Övriga
styrelseuppdrag är Eatwell solutions AB.
Aktieinnehav direkt och genom bolag:1 232 998

Född 1950
Distributionselektriker, anställd i koncernen sedan
1971. Ledamot i Mellanskog SBO Norra Dalarna.
Styrelsesuppleant i samfällda fullmäktige i Rättviks
kyrkliga samfällighet.
Aktieinnehav: 77 368

Torsten Björ
Arbetstagarrepresentant Unionen och
Ledarna från november 2009
Född 1957
Anläggningsingenjör, anställd i koncernen sedan
1986. Torsten Björ har tidigare arbetat med arbetsledning vid och beredning av byggnation av kraftledningar. Ledamot i Rättvik Boda Motocross och
Bleckets Vatten och Avlopps samfällighetsförening.
Aktieinnehav:14 375

Dala Energi Årsredovisning 2014
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Koncernens anläggningar
ELPRODUKTION I VATTENKRAFTVERK
Skeberg
Vådån
Limån
Sågkvarn
Rällsjöfors
Nykvarn
Gimmen

700 kW
2 400 kW
170 kW
170 kW
170 kW
170 kW
400 kW

Produktion i MWh

ELDISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR
Mottagnings- och fördelningsstationer antal
transformatoreffekt 130/24 kV max effekt MVA
transformatoreffekt 55/11 kV max effekt MVA
transformatoreffekt 24/12 kV max effekt MVA
transformatoreffekt 55/24 kV max effekt MVA
högsta belastning under året sammanlagt i MW
Transformatorstationer/nätstationer antal
exkl kundstationer
Ledningsnät i km
högspänning
mellanspänning luftledning
mellanspänning jordkabel
lågspänning luftledning
lågspänning jordkabel inkl serviser

Energiomsättning MWh
VÄRMEPRODUKTIONSANLÄGGNING
Fastbränslepannor inkl rökgaskondensering i MW
Oljepannor för Eo1 i MW
Elpanna i MW
VÄRMEDISTRIBUTIONSNÄT
Ledningsnät i km
Fjärrvärmeleveranser i MWh
STADSNÄT
Fibernät km

From 2010-07-01 ingår Dala Elnät AB och Dala Datanät AB i koncernen
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2014

2013

2012

2011

2010

838
3 572
364
699
405
686
544

244
1 053
162
375
154
417
245

1 098
4 617
306
743
600
708
956

539
1 847
249
534
281
586
492

830
3 659
410
689
376
551
768

7 108

2 650

9 028

4 528

7 283

20
58
259
49
31
131

20
58
259
49
31
131

20
58
259
49

20
58
259
49

20
58
259
49

131

134

145

1 321

1 323

1 368

1 349

1 331

27
609
773
586
2 146

27
625
744
597
2 122

27
634
707
605
2 009

27
677
690
651
2 016

27
707
668
665
2 014

6 010

4 115

3 982

4 061

4 081

534 564

563 507

534 855

550 333

454 257

15,8
11,8
1,0

15,8
11,8
1,0

15,8
11,8
1,0

15,8
11,8
1,0

12,8
11,8
1,0

38
38 355

37,8
41 501

31,0
43 490

30,4
37 898

28,7
40 198

558

513

433

400

338

2015. NORKAY. Foto: Per Eriksson, Magnus Gifting, Maria Michels Staffas. Tryck: Strålins.

Övermovägen 15, Box 254, 793 26 Leksand • Tel 0247-738 00 • Fax 0247-738 25 • www.dalaenergi.se

