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3BOllnÄs energi  stYrelse  året i kOrthet     

ÅRET I KORTHET
österrikes ambassadör, dr Ulrike tilly, besökte företaget  

den 15 september och invigde byggnation av kraftvärme

45 nya anslutningar

nettoomsättningen ökade med 5%

Vi blir rekO ansluten till svensk fjärrvärme

året som var 13% kallare än ett normalår och i synnerhet  

december som var 29% kallare än normalt

räntorna började höjas under hösten och kronan stärktes i slutet av året

STyRELSE

Maud Kvarnäng 
Ordförande

Örjan Gripentoft
Personalrepresentant

Bertil Hulth

Lisa Lind

Ingvar Persson

Jan-Erik Wall Marianne Wängelin
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FJäRRVäRMENS UTVECKLING

Vi har under året anslutit 45 nya fastigheter varav någ-
ra riktigt stora. I Bollnäs har bl a Folkhögskolan blivit  
ansluten och i Arbrå har industrilokalerna vid fd Svedala 
Arbrå inkopplats till fjärrvärmenätet. Vi passerade 1 500 
anslutningspunkter under sommaren och vid årsskiftet 
uppgick antalet anslutningspunkter 1 539. Det tyder på 
att kunderna anser att fjärrvärmen är konkurrensmässig i 
jämförelse med andra uppvärmningsformer.

KRAFTVäRMEPROJEKTET

Året har präglats av uppstarten av kraftvärmeprojektet. 
Kontrakt om leverans av panna tecknades med ett österri-
kiskt bolag i slutet av 2009. I februari tecknades kontrak-
ten om leverans av ångturbin och byggentreprenad. Bygg-
nadsarbetena påbörjades i april och i september startade 
montagearbetet av pannan. Montagestarten föregicks av 
en ceremoni då Österrikes Sverigeambassadör på plats 
skruvade fast den första bulten till stålstativet.

Under hösten har ett intensivt arbete med montaget 
av pannan och den nya byggnaden pågått. Vintern kom 
dock olyckligtvis tidigare än normalt. Redan i mitten av 
november kom snön och kylan vilket har inneburit att 
arbetet har försvårats. Trots detta lyckades man hålla tid-
planen fram till nyår.

FRAMTID

Arbetet med att fasa ut olja ur bränslemixen i våra anlägg-
ningar måste fortsätta. Det är glädjande att antalet kunder 
ökar och att fjärrvärmen står sig stark i konkurrens med 
andra energisystem. Det ställer dock krav på att ständigt 

utveckla driften samt bygga ut fastbränslekapaciteten i 
anläggningarna. Närmast på tur står Kilafors värmeverk. 
Sågverket, ELE Trävaru AB har under hösten utökat virkes- 
torkarna vilket har inneburit att energiförbrukningen 
har ökat med 20%. Eftersom vintern var mycket kall och 
sågverkets ökade sitt energibehov har tyvärr andelen olja 
i bränslemixen ökat kraftigt. Därför utreds olika alterna-
tiv för hur anläggningen kan kompletteras. Utredningen 
kommer att presenteras för styrelsen under våren.

I Arbrå har industrilokalerna vid fd Svedala Arbrå an-
slutits. Det innebär också en betydande ökning av energi-
produktionen i Arbrå värmeverk. 

Bollnäs Energis ägarandel i det regionala vindkraft-
bolaget Samkraft AB ska även i fortsättningen vara 10,7%. 
Investeringarna i vindkraft kommer de närmaste åren att 
öka. I Samkrafts investeringsplan finns några mycket in-
tressanta vindkraftområden som eventuellt kommer att 
realiseras de närmaste åren. 

ÖVRIGT

All personal har under året genomgått en rad individuella 
utbildningar. Varje individ har i genomsnitt genomgått 50 
timmars utbildning. Utbildningsprojektet har genomförts 
i samarbete med fyra andra energiverk i länet. 

Samarbete med andra energiverk i regionen bör  
utvecklas. Det finns många andra områden förutom  
utbildning där samarbete kan minska kostnaderna för alla 
parter. Till exempel anställning av viss specialkompetens, 
som inte varje enskilt energibolag kan upprätthålla själv 
skulle kunna ske i samarbete med andra. Reservdelshåll-
ning är andra områden där stora kostnader kan sparas.

VD HAR ORDET

Mikael Strandberg, VD

År 2010 kommer vi att komma ihåg som det året 

med de kallaste vintermånaderna på många år. 

Våra tre anläggningar har slagit produktionsrekord 

men trots den stränga kylan har vi ändå kunnat 

upprätthålla värmeleveranserna till våra kunder 

tack vare personalens engagemang och ansvar  

för att hålla anläggningarna i fullgott skick.

 



BOllnÄs energi  förVAltningsBerÄttelse     5



förVAltningsBerÄttelse  BOllnÄs energi6

VERKSAMHET

Bollnäs Energi AB, 556712-5314, med säte i Bollnäs pro-
ducerar och distribuerar fjärrvärme i Bollnäs, Arbrå och 
Kilafors. Bolaget startade verksamheten 1/1 2007. 

Produktionsanläggningarna består av Säverstaverket  
i Bollnäs, Arbrå värmeverk och Kilafors värmeverk. I 
Bollnäs är hushålls- och verksamhetsavfall det huvud-
sakliga bränslet. I Arbrå och Kilafors används framför 
allt biobränsle. Den totala energiproduktionen i samtliga  
anläggningar uppgick 2010 till 215 GWh/år.

Bollnäs Energi är delägare i det regionala vindkraft-
bolaget Samkraft AB.

äGARFÖRHÅLLANDEN

Bollnäs Energi AB ägs från 31 december 2009 till 100% av 
Bollnäs Stadshus AB. Tidigare ägare var Bollnäs kommun.

VäSENTLIGA HäNDELSER

2010 började mycket kallt. De tre första månaderna pro-
ducerades det 21% mer fjärrvärme än beräknat i Bollnäs. 
Dessutom avslutades året också mycket kallt. December 
var t ex 29% kallare än ett normalår.

Det har inneburit att förbrukningen av olja har över-
stigit budgeten med 275%. Den totala energiproduk- 
tionen för Säverstaverket i Bollnäs var 16% högre än 2009. 
I Arbrå och Kilafors var energiproduktionen 20% respek-
tive 18% högre jämfört med 2009. 

Bygget av det nya kraftvärmeverket påbörjades våren 
2010 med grundläggningsarbetena. Byggentreprenören 

har arbetat intensivt hela sommaren för att färdigställa 
bottenplattorna så pannmontaget kunde starta den 15 
september. Den österrikiska ambassadören påbörjade 
montaget vid en ceremoni med deltagare från den öster-
rikiska pannleverantören och speciellt inbjudna gäster.

Under hösten har montagearbetet fortsatt och i  
slutet av året kunde väggar och tak monteras. På grund 
av den tidiga vintern, med snö och kyla redan i mitten av  
november har montagearbetet försvårats men trots detta 
har tidplanen ändå kunnat hållas.

Fjärrvärmenätet i Arbrå har byggts ut och 18 nya kun-
der har anslutits. I slutet av året anslöts fd Svedala Arbrå 
vilket innebär ökning av effekten med ca 2 MW. I Bollnäs 
har 25 nya kunder anslutits varav den största var Folkhög-
skolan. I Kilafors tillkom 2 nya kunder.

Ett omfattande utbildningsprogram har genomförts 
med all personal. Varje medarbetare har i genomsnitt 
haft 50 timmar utbildning under året. Utbildningarna har  
genomförts i samarbete med bl a Gävle Energi och  
Sandviken Energi.

Under hösten 2010 anslöts Bollnäs Energi AB till Reko 
fjärrvärme. 

Att ansöka till Reko fjärrvärme är frivilligt. Genom att 
gå med och certifiera sig visar Bollnäs Energi att vi vill 
leva upp till ett antal specificerade krav som har till syfte 
att stärka och trygga kundernas ställning på fjärrvärme-
marknaden. Kraven hjälper till att utveckla relationen  
mellan oss och våra kunder eftersom fokus ligger på  
öppenhet, jämförbarhet och förtroende. 

FÖRVALTNINGSBERäTTELSE
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Som Rekoansluten ska vi varje år avge en offentlig rap-
port om vår verksamhet, denna rapport som går under 
namnet Verksamhetsgenomlysningen ska finnas tillgäng-
lig för våra kunder samt andra intressenter. Idag är drygt  
80 stycken fjärrvärmeleverantörerna anslutna till Reko 
och över 90% av Sveriges fjärrvärmeleveranser kommer 
från dessa. 

FRAMTIDEN

Bollnäs Energi har som mål att ha en fossilfri energi- 
produktion. Ett stort steg har tagits i och med att den 
nya kraftverkspannan kommer att tas i drift i slutet av 
2011. Detta innebär att olja kommer att användas endast 
vid extrem kyla eller vid haveri på någon av fastbränsle- 
pannorna. Dessutom kommer el motsvarande förbruk-
ningen i 1200 eluppvärmda småhus att produceras.

En komplettering av Kilafors värmeverk med ytter- 
ligare kapacitet på biobränsle utreds. Det kan bli aktuellt 
att komplettera denna central med ytterligare en bio-
bränslepanna under 2011. Efterfrågan på biobränslen har 
ökat i regionen och det har inneburit ökade priser. Kon-
kurrensen har varit tydlig, speciellt det senaste året som 
har varit mycket kallare än normalt. 

Utbyggnad av vindkraftverk kommer de närmaste  
åren att intensifieras. Detta kräver att kapital kan  
tillföras Samkraft AB. Styrelsen för Bollnäs Energi AB har 
beslutat att bolaget även fortsättningsvis ska äga 10,7% i 
Samkraft AB. Samkraft AB äger 2 st vindkraftverk i Järbo.  

Dessutom har tre vindkraftverk utanför Arbrå byggts. 
Dessa kommer att köpas av Samkraft AB i början av 2011.

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. Utsläppen  
från avfallsförbränning medför även utsläpp av saltsyra, 
dioxin och polyaromatiska kolväten.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
(kr) 
Balanserad vinst 8 959 444
Årets resultat -3 956 924

 5 002 520

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst-
medlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 002 520.

Resultat av bolagets verksamhet, samt den ekono-
miska ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår av 
efterföljande resultaträkning, balansräkning, kassaflödes-
analys samt tilläggsupplysningar.
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not 2010 2009
Rörelsens intäkter 

nettoomsättning 1 131 834 125 181

övriga rörelseintäkter 2 6 574 10 803

summa rörelsens intäkter 138 408 135 984

Rörelsens kostnader

Bränsle, elkraft och förnödenheter 1 -77 763 -73 966

övriga externa kostnader 1, 3, 4 -20 452 -24 313

Personalkostnader 5 -15 885 -15 390

Avskrivning materiella anläggningstillgångar -16 679 -14 609

summa rörelsens kostnader -130 779 -128 278

RöRelseResultat 7 629 7 706

Resultat från finansiella poster

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 65 27

räntekostnader och liknande resultatposter 7 -4 538 -4 969

Resultat efteR finansiella posteR 3 156 2 764

Bokslutsdispositioner 8 -8 481 -2 724

skatt på årets resultat 1 368 -39

ÅRets Resultat -3 957 1

RESULTATRäKNING
Tkr   
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not

TillgångaR 

AnlÄggningstillgångAr

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 23 912 24 494

Maskiner och andra tekniska produktionsanläggningar 10 84 353 91 444

Maskiner och andra tekniska distributionsanläggningar 11 118 704 114 999

inventarier 12 227 221

Pågående nyanläggningar avseende  

materiella anläggningstillgångar 13

 

161 809

 

490

sUMMA AnlÄggningstillgångAr 389 005 231 648

Finansiella anläggningstillgångar

långfristiga värdepappersinnehav 14 5 313 2 247

OMsÄttningstillgångAr

Varulager mm

råvaror och förnödenheter 15 6 385 5 264

Kortfristiga fordringar

kundfordringar 25 302 22 265

fordringar moderföretag 5 371

övriga kortfristiga fordringar 1 526 55

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 2 079 3 777

summa kortfristiga fordringar 34 278 26 097

kassa och bank 21 22

sUMMA OMsÄttningstillgångAr 40 684 31 383

summa tillgÅngaR 435 002 265 278

 

BALANSRäKNING
Tkr   

2010-12-31 2009-12-31
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not

EgET KaPiTal 17

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 5 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 8 960 5 001

årets resultat -3 957 1

sUMMA eget kAPitAl 10 003 10 002

OBeskAttADe reserVer 18 21 763 13 281

SKUlDER

långfristiga skulder

skulder till koncernföretag 1 130 000 140 000

skulder till kreditföretag 19 200 000

sUMMA långfristigA skUlDer 330 000 140 000

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 22 534 10 115

skulder till koncernföretag 1 35 292 76 088

skatteskulder

övriga kortfristiga skulder 1 005 4 636

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 14 405 11 156

sUMMA kOrtfristigA skUlDer 73 236 101 995

summa eget kapital och skuldeR 435 002 265 278

Ställda säkerheter inga inga

ansvarsförbindelser inga inga

BALANSRäKNING
Tkr   

2010-12-31 2009-12-31
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not 2010 2009
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

rörelseresultat före finansiella poster 7 629 7 706

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 16 708 14 609

erhållen ränta 65 27

erlagd ränta -4 538 -4 969

Betald inkomstskatt -44 -39

19 820 17 334

ökning/minskning varulager -1 121 -245

ökning/minskning kundfordringar -3 037 -730

ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -5 144 -781

ökning/minskning leverantörsskulder 12 419 -8 146

ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -41 178 30 407

kassaflöde fRÅn den löpande veRksamheten -18 241 37 839

investeRingsveRksamheten

investering i materiella anläggningstillgångar -174 615 -27 826

sålda materiella anläggningstillgångar 550

Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar -3 066

kassaflöde fRÅn investeRingsveRksamheten -177 131 -27 826

finansieRingsveRksamheten

erhållna koncernbidrag 5 371

Upptagna lån 19 200 000

Amortering av skuld 1 -10 000 -10 000

kassaflöde fRÅn finansieRingsveRksamheten 195 371 -10 000

ÅRets kassaflöde -1 13

likvida medel vid årets början 22 9

likvida medel vid årets slut 21 22

KASSAFLÖDESANALyS
Tkr   
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TILLäGGSUPPLySNINGAR

REDOVISNINGS- OCH VäRDERINGSPRINCIPER

Bollnäs Energi AB årsredovisning har upprättats enligt Års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

UTLäNDSKA VALUTOR

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till  
balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta  
omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

INTäKTER

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

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt 
följande: Hyresintäkter, i den period uthyrningen avser.

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 sambandet  
mellan redovisning och beskattning – den uppskjutna 
skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de 
obeskattade reserverna.

MATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt  
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgång-
arnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i före-
kommande 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

LEASINGAVTAL

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller opera- 
tionella, redovisas som hyresavtal (operationella leasing- 
avtal). Årets leasingkostnad uppgår till 577 tkr och avser 
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 
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 (med avdrag för skatt 
26,3%) i förhållande till eget kapital och obeskattade  
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Eget kapital
Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 
26,3%.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Belåningsgrad
Lån i procent av anläggningstillgångars bokförda värde.
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2010 2009 2008 2007
nettoomsättning 131 834 125 181 112 365 105 045

Avskrivningar, mkr 16,7 14,6 13,8 15,2

låneräntor, mkr 4,5 5,0 9,3 7,7

rörelseresultat före finansnetto och avskrivningar, mkr 24,3 22,3 27,3 29,0

resultat efter finansiella poster 3 156 2 764 4 243 6 448

Balansomslutning 435 002 265 278 250 291 218 067

investeringar, mkr 177,7 27,8 37,5 19,5

eget kapital, mkr 26 19,6 17,6 14,6

soliditet 6% 7,4% 7,0% 6,7%

Avkastning på totalt kapital 1,8% 2,9% 5,4% 6,5%

Avkastning på eget kapital 8,9% 10,4% 17,3% 31,8%

lån, mkr 365,3 216,1 205,1 170,5

genomsnittlig låneränta 2,1% 2,3% 4,6% 4,3%

skuldsättningsgrad, ggr 14,0 11,0 11,7 12,4

Belåningsgrad 93,9% 93,3% 93,9% 91,6%

Personal

Antal anställda 24 25 23 8

– varav män 22 23 23 8

sjukfrånvaro 1,3% 3,8% 1,9%

– varav långtidssjukfrånvaro 0,4% 1,9% 0%

Antal anställda utan sjukfrånvaro 12 15 8

antal kunder 1 238 1 207

– Bollnäs 991 971

– kilafors 109 107

– Arbrå 138 129

antal anslutningspunkter 1 539 1 494

– Bollnäs 1 261 1 236

– kilafors 122 120

– Arbrå 156 138

Producerad energi (gwh) 215 196 189 186

Miljö

Bränslemix (%), säverstaverket

– Avfall 78,7% 81,3% 77,1% 75,8%

– Bioenergi 6,7% 8,0% 17,7% 15,6%

– Olja 14,6% 10,7% 5,2% 8,6%

nyckeltalsdefinitioner framgår av tilläggsupplysningar. 

NyCKELTAL – FLERÅRSÖVERSIKT
Tkr
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NOT 1  TRANSAKTIONER MED NäRSTÅENDE 2010 2009

inköp och försäljning mellan koncernföretag   

nedan anges andelen av årets inköp och försäljning  
avseende koncernföretag.

inköp (%)  17 17

försäljning (%)  41 42

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

Skulder avseende närstående 

Bolaget har ett bankkonto hos nordea där Bollnäs  
kommun är huvudkontohavare, beviljad checkkredit 90 mkr.

lån från närstående

lån från Bollnäs kommun:  

erhållna lån 150 000 160 000

Amortering -10 000 -10 000

Utgående balans 140 000  150 000

Amortering är 10 mkr per år.        

avtal om avgångsvederlag   

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

Övrigt 

i separata noter finns upplysningar om  
– löner mm till styrelse och VD.

NOT 2  ÖVRIGA RÖRELSEINTäKTER     

Bland övriga rörelseintäkter ingår slutreglering av försäkringsersättning     

för oljeskada på ren under år 2010 med 90 tkr (år 2009 2 662 tkr).               

NOT 3  ERSäTTNING TILL REVISORERNA          

Revision  

öhrlings Pricewaterhousecoopers 106 81

lekmannarevisorer 30 24

summa 136 105

NOT 4  ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER           

för 2010 ingår kostnader för oljeutsläpp på ren med 38 tkr (år 2009 2 707 tkr).          

NOTER
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NOT 5  PERSONAL 2010 2009        

Medelantalet anställda  

Antal årsarbetare 24 25

varav män 22 23

total sjukfrånvaro 1,3% 3,8%

långtidssjukfrånvaro 0,4% 1,9%

sjukfrånvaro män 1,3% 3,9%

sjukfrånvaro kvinnor 0,0% 0,5%          

Anställda   30 - 49 år 1,0% 1,1%        

Anställda   50 år  -  1,6% 6,3%

löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  

löner och ersättningar för styrelsen och verkställande direktören 914 893

löner och ersättningar för övriga anställda 10 059 9 310 

 10 973 10 203 

sociala avgifter enligt lag och avtal 3 471 3 628 

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 127 175 

Pensionskostnader för övrigt anställda 1 081 940 

totalt 15 652 14 946 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare          

Antal styrelseledamöter på balansdagen  

kvinnor 3 3

Män 4 4

totalt 7 7

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare  

Män 1 1

totalt 8 8

NOT 6  ÖVRIGA RäNTEINTäKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER     

ränteintäkter 65 27 

summa 65 27 

NOT 7  RäNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER      

räntekostnader och liknande resultatposter 4 538 4 969          

NOT 8  BOKSLUTSDISPOSITIONER  

skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 8 481 2 724 

summa 8 481 2 724 
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NOT 9  ByGGNADER OCH MARK 2010 2009          

ingående anskaffningsvärde 26 646 26 646 

Under året aktiverade nyinvesteringar 231        

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 877 26 646 
             

ingående avskrivningar -2 152 -1 343 

årets avskrivningar -813 -809 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 965 -2 152 
           

Utgående restvärde enligt plan 23 912 24 494            

Bokfört värde byggnader 21 812 22 394  

Bokfört värde mark 2 100 2 100  

taxeringsvärde 59 59  

NOT 10  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA PRODUKTIONSANLäGGNINGAR  

ingående anskaffningsvärde 119 066 96 706   

Under året aktiverade nyinvesteringar 3 752 22 360

Avyttringar -952            

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 121 866 119 066            

ingående avskrivningar -27 622 -18 839 

årets avskrivningar -10 264 -8 783             

Avyttringar  373

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 513 -27 622  
           

Utgående restvärde enligt plan 84 353 91 444  

NOT 11  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA DISTRIBUTIONSANLäGGNINGAR  

ingående anskaffningsvärde 128 692 118 266   

Under året aktiverade nyinvesteringar 9 251 10 426  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 137 943 128 692  

ingående avskrivningar -13 693 -8 714   

årets avskrivningar -5 546 -4 979  

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 239 -13 693  

Utgående restvärde enligt plan 118 704 114 999 

NOT 12  INVENTARIER 

ingående anskaffningsvärde 273 98 

Under året aktiverade nyinvesteringar 62 175  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 335 273 

ingående avskrivningar -52 -15

årets avskrivningar -56 -37   

Utgående ackumulerade avskrivningar -108 -52 

Utgående restvärde enligt plan 227 221 
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NOT 13  PÅGÅENDE NyANLäGGNINGAR OCH FÖRSKOTT  2010 2009 
AVSEENDE MATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR 

ingående nedlagda kostnader 490 5 625        

Omklassificerat till, investeringar byggnader  
maskiner och andra tekniska anläggningar  -5 625 

Under året nedlagda kostnader avseende byggnader 45 280   

Under året nedlagda kostnader avseende  
maskiner och andra tekniska anläggningar 116 039 490  

Utgående nedlagda kostnader 161 809 490  

i årets nedlagda kostnader ingår kreditivränta med  
4 373 tkr, varav upplupet 711 tkr.      

NOT 14  ANSKAFFNINGSVäRDE MM VäRDEPAPPERSINNEHAV   

ingående anskaffningsvärde 2 247 2 247 

Aktieägartillskott samkraft AB 3 066           

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 313 2 247          

Bolag Org nr Säte Kapitalandel Bokfört värde 
samkraft AB 556754-5644 söderhamn 10,7% 5 313 

NOT 15  VARULAGER                     

Värderat anskaffningsvärde  

råvaror 6 385 5 264  

summa 6 385 5 264  

NOT 16  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTäKTER   

återbetalning energiskatt 1 525 2 089  

övriga poster 554 1 688  

summa 2 079 3 777  

NOT 17  FÖRäNDRING AV EGET KAPITAL    

 aktie- Övrigt fritt Summa
 kapital   eget kapital eget kapital 

ingående eget kapital  
2010-01-01 5 000 5 002 10 002  

erhållet koncernbidrag  5 371

skatteeffekt erhållet  
koncernbidrag  -1 413

årets resultat – -3 957  

eget kapital 2010-12-31 5 000 5 003 10 003   

Aktiekapitalet består av 1 000 st aktier.          
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NOT 18  OBESKATTADE RESERVER 2010 2009

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan 21 763 13 281  

summa 21 763 13 281 

NOT 19  LÅNGFRISTIGA SKULDER 

lån till kreditinstitut förfaller till betalning,   

inom ett år 100 000  

Mellan ett till fem år 100 000 

summa 200 000    

NOT 20  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTäKTER   

Upplupna löner 247 255  

Upplupna semesterlöner 843 1 031  

Upplupna sociala avgifter 574 535  

Upplupna elkostnader 1 335  

energi-koldioxidskatt  469  

övriga poster 11 406 8 866  

summa 14 405 11 156  

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2011-03-29 för fastställelse.

Bollnäs 2011-03-09

 Mikael Strandberg  Maud Kvarnäng

 Verkställande direktör  Ordförande

 Bertil Hult  Ingvar Persson

 Marianne Wängelin  Lisa Lind

 Bo Lindgren  Jan Erik Wall

Min revisionsberättelse har lämnats 2011-03-21.

Pär Månsson

Auktoriserad revisor
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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 år 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps- 
handlingarna 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  
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot  
bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att 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 års- 
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt  
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret. 

Bollnäs den 21 mars 2011

Pär Månsson
Auktoriserad revisor
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Bollnäs energi

821 80 Bollnäs

Besöksadress

aseavägen 4

telefon: 0278-251 13

fax: 0278-251 95

e-post: info@bollnasenergi.se

www.bollnasenergi.se


