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§ 25 2018.018 ABAR

Delårsbokslut 2018 för AB Alingsås Rådhus (moderbolag)
Ärendebeskrivning
Ett delårsbokslut för AB Alingsås Rådhus (ABAR) är upprättat for moderbolaget.
Delårsbokslutet för moderbolaget ingår som en del i kommunkoncernens sammanställda
delårsbokslut.
AB Alingsås Rådhus ansvarar för en gemensam koncernstyrning av kommunens bolag.
Beredning
VD har i skrivelse den 21 september 2018 lämnat följande yttrande:
Sedan avvecklingen av projektet Passivhuscentrum och övergången av Lights in Alingsås till
Alingsås Energi Nät AB har moderbolaget blivit ett mer renodlat holdingbolag med syfte att
äga och förvalta aktier i övriga dotterbolag.

AB Alingsås Rådhus har under perioden haft rörelseintäkter sammantaget uppgående till 1,5
mnkr (5,2 mnkr) där ca 0,9 mnkr avser fakturering till dotterbolag och övriga intäkter avser
främst avslut av projekt hänförliga till Passivhuscentrum och Lights in Alingsås.

Rörelsekostnaderna under årets första åtta månader uppgick till 2,1 mnkr (9,5 mnkr). Externa
räntor uppgick för perioden till 2,6 mnkr (5,8 mnkr) inklusive räntepåslag (borgensavgift
föregående år). Bolaget har minskat sina räntekostnader med drygt 3 mnkr jämfört med
motsvarande period föregående år.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,4 mnkr (-10,2 mnkr).

Moderbolagets resultat för hela året före skatt prognosticeras till ett positivt resultat på ca 4-5
mnkr före skatt men efter budgeterat koncernbidrag om 10,4 mnkr från Alingsås Energi Nät
AB. Eventuella skattebeslut i negativ riktning är inte medräknade i prognosen.
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Bolaget är involverat i två processer med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt avdrag för
kostnader och moms avseende verksamheten Lights in Alingsås och projekt
Passivhuscentrum. Det ena målet (Passivhuscentrum) är överlämnat till Förvaltningsrätten
för avgörande och det andra (Lights) är överklagat till Kammarrätten, men det är fortfarande
osäkert när utslag i ärendet kan komma att ske.
Beslut
Styrelsens beslut:
Upprättad delårsrapport för AB Alingsås Rådhus (moderbolag) per den 31 augusti 2018
godkänns.
Expedieras till
Klk-ek
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