
Årsredovisning 2008



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vd har ordet4

Förvaltningsberättelse6

Resultaträkning8

Balansräkning9

Kassaflödesanalys11

Tilläggsupplysningar12

Nyckeltal – Flerårsöversikt13

Noter14

Revisionsberättelse19

Året i korthet3

Styrelse3



3BOLLNÄS ENERGI     STYRELSE     ÅRET I KORTHET

ÅRET I KORTHET

Utbyggnad av ny biobränslepanna i Arbrå.

Länsstyrelsen Gävleborg gav tillstånd för kraftvärmeproduktion och förbränning av 80 000 ton avfall per år.

80 nya kunder.

Nettoomsättningen ökade med 7%.

Finanskris under hösten som initialt resulterade i höjda räntor och prisökning på eldningsolja men som till slutet  
av året förändrades radikalt med lägre räntor och prissänkning på eldningsolja.

Bollnäs Energi blev delägare i Samkraft AB.

Drygt 300 av våra kunder tecknade serviceavtal.

Bollnäs Energi fattade beslut om att begära tillstånd av kommunfullmäktige att starta upp kraftvärmeprojekt.

Utsläpp av koldioxid från förbränning av eldningsolja minskade med 35%.

STYRELSE

Ingvar Persson Eva Karlsson GustafssonBertil HultMaud Kvarnäng, Ordförande

Örjan Gripentoft, PersonalrepresentantBo LindgrenLisa LindJan-Erik Wall
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VD HAR ORDET

2008 var ett händelserikt år för Bollnäs Energi AB. Början 
av året präglades av högkonjunktur som hastigt och min-
dre lustigt i slutet av året förbyttes till en finanskris och 
lågkonjunktur av sällan skådat slag. Räntorna for upp och 
ner som en jojo och kronans värde sjönk drastiskt jämfört 
med dollar och euro. I början av året steg oljepriset för att 
till slut hamna över 10 000 kr per kubikmeter exklusive 
moms på försommaren. Mot slutet av året sjönk åter pri-
set tillbaka till ca 6 700 kr per kubikmeter. Även priserna 
på utsläppsrätter följde samma mönster.

UTBYGGNAD AV ARBRÅ VÄRmEVERK
Utbyggnaden av en ny biobränslepanna och rökgaskon-
denseringsanläggning i Arbrå värmeverk slutfördes under 
våren. I och med den investeringen räknar vi med att 
kunderna i Arbrå härefter ska få helt fossilfria värme-
leveranser.

VINDKRAFT
Ett regionalt vindkraftbolag, Samkraft AB, bildades av 
12 energibolag i Gävleborgs och Uppsala län. Bollnäs 
Energi äger 10,7% av aktierna i vindkraftbolaget. Den 
första bolagsstämman hölls på Kilafors Herrgård den 11 
juni. Syftet med Samkraft AB är att bygga, äga och driva 
vindkraftparker inom och utom länet. Bolaget har också 
för avsikt att erbjuda privatpersoner att bli delägare i eko-
nomiska föreningar som äger vissa vindkraftaggregat och 
därmed kunna köpa el till förmånligt pris.

FjÄRRVÄRmENS UTVECKLING
Utbyggnaden av fjärrvärmenäten har fortsatt under 2008. 
Vi ser fortfarande ett stort intresse från fastighetsägare att 
få ansluta sig till något av våra nät i Bollnäs, Arbrå eller 
Kilafors. I alla tre orterna är nu fjärrvärmenäten utbyggda 
i stort sett i alla delar. Det återstår endast några små om-
råden i Arbrå. De närmaste åren kommer därför utök-
ning av fjärrvärmekunder att ske främst genom förtätning 
i områden med befintliga fjärrvärmeledningar.

Under året har alla småhuskunder erbjudits ett servi-
ceavtal för sina fjärrvärmecentraler. Över 30% av kunder-
na har tecknat serviceavtal. I avtalet ingår ett årligt servi-
cebesök för genomgång av fjärrvärmecentralens funktion 
och kondition. Dessutom erhåller fastighetsägaren rabatt 
på reservdelar till centralen.

AVFALLSFÖRBRÄNNING
Under året har samarbetet med BORAB ytterligare för-
stärkts genom ett avtal som innebär att BORAB lag-

rar och bereder avfall till ett färdigt bränsle för avfalls- 
förbränningen vid Säverstaverket i Bollnäs. Ett nytt till-
stånd för utökad avfallsförbränning erhölls under våren av 
Länsstyrelsen Gävleborg. Bollnäs Energi AB har tillstånd 
att förbränna 80 000 ton avfall per år. Dessutom medger 
tillståndet att en ny panna med ångturbin installeras för 
kraftvärmeproduktion.

Styrelsen för Bollnäs Energi AB beslutade i november 
att begära tillstånd hos kommunfullmäktige att få starta 
upp kraftvärmeprojektet. Kommunfullmäktige beslutar i 
frågan den 2 februari 2009. Hela projektet kostnadsberäk-
nas till ca 400 miljoner kronor.

FRAmTID
Den närmaste framtiden kommer att präglas av kraft-
värmeprojektet. Stora resurser kommer att krävas för att 
ro det i hamn. Det kommer dock att vara utvecklande för 
vår styrelse och personal när ny teknik och annan typ av 
produktion införs i anläggningen.

Avslutningsvis vill jag framföra mitt varma tack till såväl 
styrelse som personal för ett mycket väl genomfört verk-
samhetsår.
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Mikael Strandberg, VD
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INFORmATION Om VERKSAmHETEN

Bollnäs Energi AB, 556712-5314, med säte i Bollnäs pro-
ducerar och distribuerar fjärrvärme i Bollnäs, Arbrå och 
Kilafors. I Bollnäs distribueras även mättad ånga till Milkos 
mejeri i Säversta.

Bolaget startade verksamheten 1/1 2007. Dessförinnan 
bedrevs fjärrvärmeverksamheten inom kommunens tek-
niska förvaltning.

Produktionsanläggningarna består av Säverstaverket 
i Bollnäs, Arbrå värmeverk och Kilafors värmeverk. I  
Bollnäs är olika kategorier av avfall det huvudsakliga  
bränslet. I Arbrå och Kilafors är biobränsle huvudbränsle.

Den totala årliga energiproduktionen uppgår till ca 
189 GWh/år.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bollnäs Energi AB ägs till 100% av Bollnäs kommun.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Under 2008 har om- och tillbyggnad av Arbrå värmeverk 
slutförts. En ny biobränslepanna på 2,5 MW med rökgas-
kondensering på 0,7 MW har installerats för att komplet-
tera de befintliga pannorna. 

Fjärrvärmenätet i Arbrå har dessutom byggts ut och 
39 nya kunder har anslutits.

Utbyggnaden av fjärrvärmenäten i Bollnäs och Kilafors 
har medfört att 41 nya kunder har anslutits.

Nybyggnad av ackumulator vid Säverstaverket påbörjades 
under hösten och beräknas vara klar juni 2009.

Länsstyrelsen Gävleborg beslutade den 19 mars om 
tillstånd för kraftvärmeproduktion vid Säverstaverket i 
Bollnäs. Tillståndet tillåter bolaget att förbränna 80 000 
ton avfall per år.

Bollnäs Energi AB blev delägare (10,7%) i Samkraft 
AB, vilket är ett vindkraftbolag som ägs av 12 energibolag 
i regionen. Syftet med bolaget är att bygga, äga och driva 
vindkraftverk.

Småhuskunderna har erbjudits serviceavtal för fjärr-
värmecentralerna. Drygt 300 av kunderna har tecknat 
avtal. I avtalet ingår ett årligt servicebesök och kraftigt 
rabatterade priser på reservdelar till centralen.

En brand utbröt den 31 juli i avfallslagret på Sävstaås 
avfallsanläggning. Cirka 3 000 ton hushålls- och verksam-
hetsavfall brann upp eller blev vattenskadat. Skadan har 
ersatts av försäkringsbolaget. 

Även de tidigare bränderna (2006 och 2007) har regle-
rats med försäkringsbolaget.

Styrelsen fattade beslut om att begära tillstånd av kom-
munfullmäktige att starta upp projektet kraftvärme vid  
Säverstaverket. Projektet är kostnadsberäknat till 400 mil-
joner kronor och beräknas vara klart tidigast hösten 2011.

RESULTAT
Årets resultat uppgår till 1 tkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FRAmTIDEN

Bollnäs Energi har som mål att ha en fossilfri energiproduk-
tion. Ett steg har tagits i och med att den nya biobränsle-
pannan i Arbrå tagits i drift som komplement till den  
befintliga. Nästa steg är en utbyggnad av Säverstaverket.

Efterfrågan på biobränslen kommer med stor sanno-
likhet att öka i regionen och landet. Detta innebär ökade 
priser vilket redan idag har visats sig, med 20-procentig 
prisökning de senaste två åren. För att minska kostnads-
ökningarna är det viktigt att ha anläggningar som är bränsle-
flexibla. Den planerade utbyggnaden av Säverstaverket till 
ett kraftvärmeverk med en samförbränningspanna är helt 
rätt ur den aspekten. Anläggningar som klarar bränslen ur 
återvunnet material såsom rivningsvirke och andra typer 
av avfallsbränslen kommer att kunna hålla konkurrens-
mässiga priser på den levererade energin. 

Om de ekonomiska kalkylerna håller när upphand-
lingarna genomförs, beräknas den nya kraftvärmepannan 
kunna tas i drift hösten 2011. 

Myndigheterna kommer att ställa högre krav på skydd 
mot bränder i avfallsupplagen. Bollnäs Energi AB kommer 
tillsammans med Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB 
(BORAB) att utreda olika lösningar för att förhindra att 
brand uppstår. 

Utbyggnad av vindkraftverk kommer de närmaste 
åren att intensifieras. Detta kräver att kapital kan tillföras 
Samkraft AB.

mILjÖ

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö- 
balken vid Säverstaverket i Bollnäs. Verksamheten vid  
anläggningarna i Arbrå och Kilafors är anmälningspliktiga. 
Fjärrvärmeverksamheten påverkar miljön genom utsläpp 
av olika ämnen såsom koldioxid och kväveoxider. Utsläp-
pen från avfallsförbränning medför även utsläpp av salt-
syra, dioxin och polyaromatiska kolväten.
 
FÖRSLAG TILL VINSTDISpOSITION 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: (kr) 
Fritt eget kapital 5 000 000 
Balanserad vinst 48 
Årets vinst 661 
 5 000 709 
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst-
medlen disponeras så att: 
i ny räkning överförs 5 000 709  

Resultatet av bolagets verksamhet, samt den ekonomiska 
ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår av efter-
följande resultaträkning, balansräkning, kassaflödesana-
lys samt tilläggsupplysningar.  

Arbrå värmeverk Kilafors värmeverkSäverstaverket
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not 2008 2007
Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 1 112 365 105 045

Övriga rörelseintäkter 2 14 602 7 765

Summa rörelsens intäkter 126 967 112 810

Rörelsens kostnader

Bränsle, elkraft och förnödenheter 1 -64 415 -51 680

Övriga externa kostnader 1, 3, 4 -21 968 -27 422

personalkostnader 5 -13 302 -4 686

Avskrivning materiella anläggningstillgångar 9, 10, 11, 12 -13 756 -15 155

Summa rörelsens kostnader -113 441 -98 943

RÖRELSERESULTAT 13 526 13 867

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 40 265

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -9 323 -7 684

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 4 243 6 448

Bokslutsdispositioner 8 -4 160 -6 397

Skatt på årets resultat -82 -51

ÅRETS RESULTAT 1 0

RESULTATRÄKNING
Tkr
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not

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 25 303 19 830

maskiner och andra tekniska produktionsanläggningar 10 77 867 65 888

maskiner och andra tekniska distributionsanläggningar 11 109 552 101 615

Inventarier 12 83

pågående nyanläggningar avseende  

materiella anläggningstillgångar 13

 

5 625

 

9 638

SUmmA mATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 218 430 196 971

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 14 2 247 0

OmSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 15 5 019 7 124

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 535 11 848

Övriga kortfristiga fordringar 1 055 82

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 996 2 021

Summa kortfristiga fordringar 24 586 13 951

Kassa och bank 9 21

SUmmA OmSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 29 614 21 096

SUMMA TILLGÅNGAR 250 291 218 067

 

BALANSRÄKNING
Tkr

2008-12-31 2007-12-31
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not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KApITAL 17

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 5 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 5 000 5 000

Årets resultat 1 0

SUmmA EGET KApITAL 10 001 10 000

OBESKATTADE RESERVER 18 10 557 6 397

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till koncernföretag 1 150 000 150 000

SUmmA LÅNGFRISTIGA SKULDER 150 000 150 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 18 261 14 296

Skulder till koncernföretag 1 55 149 30 547

Skatteskulder 25

Övriga kortfristiga skulder 2 549 2 320

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 749 4 507

SUmmA KORTFRISTIGA SKULDER 79 733 51 670

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 250 291 218 067

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING
Tkr   

2008-12-31 2007-12-31
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not 2008 2007
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster 13 526 13 867

justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 13 756 15 155

Erhållen ränta 40 265

Erlagd ränta -9 323 -7 684

Betald inkomstskatt -82 -51

17 917 21 552

Ökning/minskning varulager 2 105 -7 124

Ökning/minskning kundfordringar -9 687 -11 848

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -948 -2 103

Ökning/minskning leverantörsskulder 3 965 14 296

Ökning/minskning övriga kortfristiga 34 098 17 374

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 47 450 32 147

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -35 215 -212 126

placering i övriga finansiella anläggningstillgångar -2 247 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -37 462 -212 126

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nybildning 10 000

Upptagna lån 1 190 000

Amortering av skuld 1 -10 000 -20 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -10 000 180 000

ÅRETS KASSAFLÖDE -12 21

Likvida medel vid årets början 21

Likvida medel vid årets slut 9 21

KASSAFLÖDESANALYS
Tkr
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TILLÄGGSUppLYSNINGAR

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSpRINCIpER
Bollnäs Energi AB årsredovisning har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd.

UTLÄNDSKA VALUTOR
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till  
balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta om-
räknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

INTÄKTER
Fjärrvärmeavgifter redovisas vid tillhandahållandet samt/
eller distribution till kunden, övriga intäkter som in- 
tjänats intäktredovisas varefter nedlagda tjänster och  
material levereras. 

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt 
följande: 

Hyresintäkter, i den period uthyrningen avser.

mATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för för-
bättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig 
nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för repa-
ration och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema-
tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När till-
gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga  
typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider  
tillämpas:
Byggnader 33 år
Markanläggningar 25 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år
Inventarier  5 år

INKOmSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall  
betalas eller erhållas avseende aktuellt år. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker 
till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och 
med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redo-
visas även därmed sammanhängande skatteeffekter i  
resultaträkningen. 

Bolaget redovisar varken uppskjuten skatteskuld  
eller fordran. I bolaget redovisas – på grund av sam- 

bandet mellan redovisning och beskattning – den upp-
skjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del 
av de obeskattade reserverna.

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller 
operationella, redovisas som hyresavtal (operationella lea-
singavtal). Årets leasingkostnad uppgår till 456 tkr och av-
ser rökgaskondenseringsanläggning i Kilafors värmeverk.

 
FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt. 

VARULAGER
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-
principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet på balansdagen. Individuellt inkurans-
avdrag har gjorts.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-
skjuten 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 (med avdrag för skatt 28%) 
i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver 
(med avdrag för uppskjuten skatt).

Eget kapital
Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent  
skatt 28%.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Belåningsgrad
Lån i procent av anläggningstillgångars bokförda värde.
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2008 2007
Nettoomsättning 112,4 105

Avskrivningar 13,8 15,2

Låneräntor 9,3 7,7

Rörelseresultat före finansnetto och avskrivningar 27,3 29,0

Resultat efter finansiella poster 4,2 6,4

Balansomslutning 250,3 218,1

Investeringar 37,5 19,5

Eget kapital 17,6 14,6

Soliditet 7,0% 6,7%

Avkastning på totalt kapital 5,4% 6,5%

Avkastning på eget kapital 17,3% 31,8%

Lån 205,1 180,5

Genomsnittlig låneränta 4,6% 4,3%

Skuldsättningsgrad, ggr 11,7 12,4

Belåningsgrad 93,9% 91,6%

personal

Antal anställda 23 8

– varav män 23 8

Sjukfrånvaro 1,9%

– varav långtidssjukfrånvaro 0%

Antal anställda utan sjukfrånvaro 8

Antal anställda utan sjukfrånvaro 1:a halvåret 13

Antal anställda utan sjukfrånvaro 2:a halvåret 16

Antal kunder 1 402 1 322

– Bollnäs 1 181 1 143

– Kilafors 111 108

– Arbrå 110 71

producerad energi (Gwh) 189 186

miljö

Bränslemix 

– Avfall 77,1% 75,8%

– Bioenergi 17,7% 15,6%

– Olja 5,2% 8,6%

Utsläpp (ton)

– Koldioxid* 2 631,8 4 044,1

(*beräknas utifrån andelen eldningsolja)

 

NYCKELTAL – FLERÅRSÖVERSIKT
mkr
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NOT 1  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 2008 2007

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

Inköp (%)  21 23

Försäljning (%)  42 43

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

Skulder avseende närstående 
Bolaget har ett bankkonto hos Swedbank där Bollnäs  
kommun är huvudkontohavare, beviljad checkkredit 65 000.

Lån från närstående
Lån från Bollnäs kommun:  

Erhållna lån 170 000 190 000

Amortering -10 000 -20 000

Utgående balans 160 000  170 000

Amortering är förändrad till 10 000 enligt  
beslut i kommunstyrelsen, 2008.      

Avtal om avgångsvederlag   

med verkställande direktören har avtal träffats om  
avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner.

Övrigt 
I separata noter finns upplysningar om  
– löner m m till styrelse och VD

NOT 2  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER     

Bland övriga rörelseintäkter ingår försäkringsersättningar  
för samtliga bränder under år 2006 – 2008 med 5 784 tkr.     

NOT 3  ERSÄTTNING TILL REVISORERNA          

Revision  

Öhrlings pricewaterhouseCoopers 171 120

Andra uppdrag än revisionsuppdraget  

Öhrlings pricewaterhouseCoopers 47 132

Summa 218 252

NOTER
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NOT 4  ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2008 2007          

Bland övriga externa kostnader, 2007, ingår kostnader för inhyrd  
personal med 5 658 tkr. Från och med 2007-10-01 är personalen  
anställd i företaget. För 2008 ingår kostnader för brand med 3 209 tkr.

NOT 5  PERSONAL        

medelantalet anställda  

Antal årsarbetare 23 8

varav män 23 8

Total sjukfrånvaro 1,9% 

All sjukfrånvaro är korttidsfrånvaro          

Anställda   30 - 49 år 1,6%         

Anställda   50 år  -  1,9%         

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  

Löner och ersättningar för styrelsen och verkställande direktören 711 421

Löner och ersättningar för övriga anställda 8 471 2 179

 9 182 2 600

Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 293 1 132

pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 140 145

pensionskostnader för övrigt anställda 590 542

Totalt 13 205 4 419

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare          

Antal styrelseledamöter på balansdagen  

Kvinnor 3 2

män 4 3

Totalt 7 5

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare  

män 1 1

Totalt 8 6

NOT 6  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER     

Ränteintäkter 40 265

Summa 40 265

NOT 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER      

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 323 7 683         
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NOT 8  BOKSLUTSDISPOSITIONER 2008 2007 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 4 160 6 397

Summa 4 160 6 397

NOT 9  BYGGNADER OCH MARK          

Ingående anskaffningsvärde 20 454 0

Under året aktiverade nyinvesteringar 6 192 20 454       

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 646 20 454
             

Ingående avskrivningar -624

Årets avskrivningar -719 -624

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 343 -624
           

Utgående restvärde enligt plan 25 303 19 830           

Bokfört värde byggnader 23 203 17 876

Bokfört värde mark 2 100 1 955

Taxeringsvärde 59 –

NOT 10  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR  

Ingående anskaffningsvärde 76 131  

Under året aktiverade nyinvesteringar 20 575 76 131           

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 706 76 131           

Ingående avskrivningar -10 243

Årets avskrivningar -8 596 -10 243           

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 839 -10 243
           

Utgående restvärde enligt plan 77 867 65 888

NOT 11  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA DISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR  

Ingående anskaffningsvärde 105 903  

Under året aktiverade nyinvesteringar 12 363 105 903

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 118 266 105 903

Ingående avskrivningar -4 288  

Årets avskrivningar -4 426 -4 288

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 714 -4 288

Utgående restvärde enligt plan 109 552 101 615
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NOT 12  INVENTARIER 2008 2007        

Under året aktiverade nyinvesteringar 98 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 98

Årets avskrivningar -15 

Utgående ackumulerade avskrivningar -15

Utgående restvärde enligt plan 83

NOT 13  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE  

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR          

Ingående nedlagda kostnader        9 638

Omklassificerat till, investeringar byggnader  
maskiner och andra tekniska anläggningar -9 638

Under året nedlagda kostnader avseende byggnader  2 066

Under året nedlagda kostnader avseende  
maskiner och andra tekniska anläggningar 5 625 7 572

Utgående nedlagda kostnader 5 625 9 638

NOT 14  ANSKAFFNINGSVÄRDE MM VÄRDEPAPPERSINNEHAV   

Inköp värdepapper, Samkraft AB 2 247        

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 247         

NOT 15  VARULAGER                     

Värderat anskaffningsvärde  

Råvaror 5 019 7 124

Summa 5 019 7 124

NOT 16  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER   

Återbetalning energiskatt, kv 4 1 772 1 860

Övriga poster 224 161

Summa 1 996 2 021

NOT 17  FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   

   Övrigt 
 Aktie- Reserv- fritt eget Summa 
 kapital fond kapital eget kapital 

Ingående eget kapital  

2008-01-01 5 000 – 5 000 10 000  

Årets resultat – – 1 1 

Eget kapital 2008-12-31 5 000 0 5 001 10 001   

Aktiekapitalet består av 1 000 st aktier.          
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NOT 18  OBESKATTADE RESERVER 2008 2007

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan 10 557 6 397

Summa 10 557 6 397

NOT 19  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER   

Upplupna löner 265 267

Upplupna semesterlöner 774 793

Upplupna sociala avgifter 416 408

Upplupna elkostnader 885 1 011

Energi-koldioxidskatt 353 695

Övriga poster 1 056 1 333

Summa 3 749 4 507

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2009-03-31 för fastställelse.

  Bollnäs 2009-02-17

 mikael Strandberg  maud Kvarnäng

 Verkställande direktör  Ordförande

 Bertil Hult  Ingvar persson

 Eva Karlsson Gustafsson  Lisa Lind

 Bo Lindgren  jan Erik Wall

min revisionsberättelse har lämnats 2009-02-20.

Hans Ågren
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i 

Bollnäs Energi AB
Org nr 556712-5314

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 
Bollnäs Energi AB för räkenskapsåret 2008 01 01 - 2008 12 31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bola-
get för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för 
mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Bollnäs 2009-02-20

Hans Ågren
Auktoriserad revisor
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