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VI ARBETAR FÖR
DIN BEKVÄMLIGHET
Under 2016 har vi fortsatt vår resa med
fokus på att Sandviken Energi ska vara
konkurrenskraftigt och leverera kundnytta.
I år når vi våra bästa resultatnivåer någonsin
vilket tyder på att vi blivit effektivare och
satsar på rätt saker.
– NICLAS REINIKAINEN, VD
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VD HAR ORDET
Kundnytta innebär för mig att allt vi gör måste tjäna till
att säkerställa trygga leveranser av el, vatten, värme och
bredband till våra kunder. Vi lägger också stor vikt vid
att bemöta våra kunder på ett bra sätt, ge dem korrekt
information och finnas tillgängliga med svar när frågor
uppstår. Det är för våra kunder som vi finns till och det
är vår uppgift att möjliggöra en bekväm vardag för dem
genom att trygga våra leveranser. Ett tydligt exempel på
detta arbete är att vi under året har fasat ut gamla transformatorstationer och ersatt dem med nya. Vi har även
ersatt luftledningar med nedgrävda kablar, bland annat
för att vara mindre känsliga mot stormfällda träd som
har lett till strömavbrott för våra kunder.
I vår strävan att försörja kommuninvånarna med
100 procent grundvatten har vi kopplat in grundvatten
från Årsunda. Tanken är att vi på sikt inte ska behöva
ta ytvatten från Öjaren, utan nyttja detta alternativ som
reservvatten.
Vi har även fortsatt göra stora investeringar för att
våra kunder utanför tätorten ska få tillgång till snabbt
bredband via fiber, och under året har vi även förberett
för fiberprojekt på landsbygden.
Sandvikens kommun förnyar centrum för att ge
mer liv och rörelse i stadskärnan och vi är väldigt
glada att kunna hjälpa till och vara delaktiga i det arbetet.

Vi passar självklart på att förnya vår viktiga infrastruktur under mark och nu ser vi fram emot att göra klart
och avsluta arbetet så att vi tillsammans kan njuta av ett
attraktivt och tillgängligt centrum.
Under året har vi avyttrat och planerat för förvärv.
Vi har förberett förvärvet av ett anrikt elnätsbolag,
Österfärnebo El, för att få synergieffekter i gemensamma underhålls- och investeringsobjekt. Jag hälsar
Österfärnebos drygt 800 elabonnenter varmt välkomna
till Sandviken Energi!
Vi sålde fyra av våra 15 vattenkraftstationer under
2016. Nu har vi koncentrerat vårt innehav av stationer
till Jädraån och Hoån. Det är en medveten satsning för
att skapa lokalproducerad och återvinningsbar el. N
u
kan vi dessutom samordna stationernas underhåll effektivare, något som gör att vi bättre utnyttjar våra resurser.
Som lokalt energibolag är vi till för alla som bor, lever
och verkar här, och för Sandvikens kommun. Vi arbetar
för din bekvämlighet - nu och på lång sikt. Med den
målbilden klar är det lättare att arbeta för att ständigt
förbättra våra leveranser.
Årets resultat visar att vi är på rätt väg!
NICLAS REINIKAINEN, VD
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ägarförhållanden och koncernstruktur

Sandvik har till viss del diskuterats även under 2016.
Samtidigt undersöks möjligheterna för ett regionalt
fjärrvärmenät.
Under året har förhandlingar startats upp avseende
två tredjedelar av bränsleleveranserna för säsongerna
2017-2018 till och med 2019-2020. Bränsleupphandlingen
beräknas bli klar under det första kvartalet 2017.
Energitjänsten ”Värmeprofilen”, som avser att u
 tgöra
ett underlag för bland annat bostadsrättsföreningar
i 
deras arbeten med energieffektivisering, lanserades
under 2015, men har ej rönt det intresse som vi hoppats
på. Med anledning av detta har en enklare variant av
Värmeprofilen tagits fram under 2016.
Tester av en app med syfte att effektivisera energi
användningen på villamarknaden har genomförts
med lyckat resultat. En bredare lansering av produkten
planeras under 2017.
Tidigare uppstartat projekt med syfte att utforska
möjligheten att ta hand om och förbränna rötslam från
avloppsreningsverket har nu övergått i ett forsknings
projekt tillsammans med bland andra Umeå och Luleå
universitet. Forskningsprojektet, som beräknas pågå
under3 år syftar till att utröna möjligheten att i samband
med förbränning återvinna fosfor ur avloppsslammet.
Marknadsaktiviteterna har varit relativt omfattande
under året. Deltagande i fastighetsmässa i februari och
under mars-juni har ett stort antal enskilda kundbesök
genomförts. Dessutom har ett antal så kallade Pris
dialog-möten genomförts med representanter för Villa
ägarnas Riksförbund samt ett antal representanter för
det juridiska kundkollektivet. Detta till grund för den
ansökan om medlemskap i Prisdialogen som inlämnats
och beviljats under året. Prisdialogen är en typ av ackreditering som tagits fram av Riksbyggen, SABO och
Energiföretagen Sverige.
Affärsområde Gata har fortsatt att växa in i rollen som
en maskintjänstcentral som upphandlar maskintjänster
åt hela Sandviken Energi-koncernen. På motsvarande
sätt har man fortsatt att åta sig uppdrag som koncernens
entreprenad- och anläggningsavdelning.
Affärsområdet har på uppdrag av Sandvikens kommun skött gatuunderhållet i väghållningsområdet, såväl
under sommar- som vinterhalvåret. De reinvesteringsanslag till beläggningar som tilldelades under 2016 har
använts till att ge gator ny asfaltbeläggning.
Även andra gatuinvesteringsarbeten har 
utförts,
exempelvis Centrumförnyelsen med färdig
ställande
av Jansasparken och ny ledningsinfrastruktur samt
ny markbeläggning på stora delar av g ågatorna, vilket

Sandviken Energi AB (SEAB) är ett helägt dotterföretag
till Sandvikens Stadshus AB, organisationsnummer
556036-9091, säte: Sandvikens kommun.
SEAB är dessutom moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät
AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.

Information om verksamheten

SEAB-koncernens verksamhet består av produk
tion,
distribution, köp och försäljning av elektrici
tet och
fjärrvärme, vattenförsörjning och avloppshantering,

skötsel och underhåll av gaturummet samt att bedriva
utbyggnad och drift av ett stadsnät för data- och tele
kommunikation baserat på optisk fiberkabel.

MODERBOLAGET
För affärsområde Kraft och Värmes fjärrvärmeverksamhet
har klimatförhållandena varit relativt gynnsamma under
2016. Sett över hela året har det varit cirka 7 procent
varmare än normalt, vilket minskat energiförsäljningen i
ungefär motsvarande omfattning. Den nya prismodellen
som infördes 2014, ett begränsat behov av dyrare spetsbränslen och ett gynnsamt bränsleprisläge har bidragit
till att de ekonomiska återverkningarna av den minskade
energiförsäljningen i stort sett uteblivit.
Utifrån de låga elpriser som varit under året har inte
någon elproduktion skett i kraftvärmeverket.
Konkurrenssituationen för fjärrvärmen har hårdnat
främst från värmepumpsbranschen, något som framför
alltberor på låga elpriser i kombination med det låga
ränteläget.
Trots den ökade konkurrenssituationen har ett flertal
nya kunder valt att ansluta sig till fjärrvärme. Tre stora
anläggningar inom Sandvikenhus förvaltning har bland
annat anslutits.
Relativt omfattande underhållsinsatser har under
året genomförts både i produktions- och distributionssystem. Utöver de planerade underhållsinsatserna har
det uppstått akuta brister som medfört förhöjda underhållsinsatser.
Omfattande reinvesteringsarbeten har gjorts i distributionsnätet i samband med centrumombyggnaden
där nu insatserna avseende fjärrvärmeledningar är klar.
Dessutom har en av distributionsnätets viktigare huvudledningar i Sveavägen ersatts med ny ledning.
Det sedan många år planerade värmesamarbetet med
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kommer att fortsätta och färdigställas under 2017.
Gatuunderhållsentreprenader som utförts under året
är gaturenhållning, ogräsborttagning, slåtter av vägdikenoch slänter, tömning av dagvattenbrunnar, klottersanering, trafiklinjemarkering m.m.
Under året utfördes ny asfaltbeläggning på gator
och gång- och cykelvägar på totalt 40 907 m2 vilket
ger en åtgärdstid på 28 år. Med åtgärdstid menas hur
många år det tar att lägga ny asfalt på hela det bestånd
Gata förvaltar.
På uppdrag av koncernens vatten-, bredband- och
fjärrvärmeverksamheter har schakt- och återställningsarbeten utförts inom kommunen gällande bland annat
VA-servisbyten, fjärrvärmeförtätningar och Fiber Till
Hemmet-anslutningar. Seriebyten och tillsyn av gatu
belysningen har utförts av en extern entreprenör.
Gatas organisation har utökats med en arbets
ledare och en anläggningsarbetare då uppdragen från
Sandvikenskommun och de interna uppdragen från
Sandviken Energi ökat. Organisationen har också

utökats med en reparatör då verksamheten tagit över
Sandvikenhus verkstad.
I början av året kunde Gatas personal tillsammans
med delar av Vatten flytta in i av Sandvikenhus nybyggda
kontor- och personalutrymmen på Industrivägen 15.
Affärsområde Sandnet har under året genomfört
flera kampanjer riktade till privatpersoner för att öka
anslutningstakten till det fiberoptiska stadsnätet. De
så kallade Fiber Till Hemmet-kampanjerna har bedrivitsbåde i områden utan fiber och i de som är a nslutna
sedan tidigare. Invånarna har härigenom erbjudits

olika former av bredbandstjänster och inom Sandnet
ser man en fortsatt hög efterfrågan på dessa bredbandstjänster. Sandnet har under året också startat arbetet
med att nå ut till boende och företag på landsbygd.
Detta genomförs via samarbeten med Region Gävleborg, Länsstyrelsen, Sandvikens kommun och främst
med boende och företagarna i landsbygdsområdena.
Via dessa samarbetsparters har Sandnet beviljats stödpengar om 42 mkr. Sandnet jobbar tillsammans med
Sandvikens kommun för att nå bredbandsmålen i
enlighet med kommunens bredbandsstrategi.
Under 2016 har affärsområde Sandnet ökat sin
omsättning, från föregående års 32,7 mkr, till 35,6 mkr,
en ökning med cirka 9 % procent.
Under året har cirka 800 nya privatkunder anslutits
till Fiber Till Hemmet-nätet, vilket innebär att det
totala antalet privatkunder har ökat till nästan 7 000.
På privatsidan har anslutningsgraden ökat inom Fiber
Till Hemmet-området från 54 till 65 procent. Hos fastighetsägare som Sandvikenhus, bostadsrättsföreningar
och privata fastighetsägare som har fastigheter med
redan ansluten fiber har antalet hyresgäster/bostadsrätts

innehavare som anslutits sig ökat från 35 till 39 procent.
Även från det lokala näringslivet har Sandnet under
hösten 2016 märkt en ökad efterfrågan. Antalet fiber
anslutningar har, för små och medelstora företag, ökat
från 150 till 187. På företagssidan har intäkterna ökat för
bredbandstjänster med 10 procent.
Under året så har antalet förfrågningar och leveranser
markant ökat till operatörer av 4G-näten.
Sandnet har under året jobbat vidare med att
utvecklatsin verksamhet och då framförallt utvecklat
metoder för att möta upp den ökande efterfrågan från
landsbygden.Sandnet har också fortsatt att utveckla
det koncerngemensamma samarbetet med kundservice,
inköp och Gata. Sandnet har under året förstärkt sin
säljorganisation med en person.

DOTTERFÖRETAG
Sandviken Energi Elnät AB

Sandviken befinner sig i en expansiv fas, vilket inte
minst märks på det stora antalet nyanslutningar till elnätet. Under året har stora resurser lagts på att minska
risken för elavbrott. Enligt Elnäts vädersäkringsplan har
sträckorna Fäbodsjön-Granstanda, Stensjön och Prästbricken kablifierats, vilket innebär att ledningarna har
förlagts i mark. Årets största projekt har varit den nya
fördelningsstationen i Björksätra (MT5). Med den ökar
både drift- och personsäkerheten.
Under året har bolaget arbetat med och planerat för
ett förvärv av Österfärnebos elnät. Förvärvet är en del
i ett större syfte att ge alla kommuninvånare likvärdig
service och ett elnät med hög driftsäkerhet.
På grund av nya lagar har andra affärsområden i koncernen fått liknande krav på hantering av mätvärden
som Elnät haft under många år. Med Elnäts kompetens
på området, har mätaravdelningen utökats för att erbjuda
andra affärsområden mätvärdeshantering.
I maj 2015 införde Elnät en ny prismodell för kunder
med 35-63A, vilket är en effekttariff som tagits fram tillsammans med Elinorr. Nu genomförs en utvärdering
tillsammans med Uppsala Universitet.
Sandviken Energi Elnät AB ingår sedan starten 2008
i förbundet Elinorr, en sammanslutning av 18 små och
medelstora elnätsbolag i södra och mellersta Norrland
med ett kundunderlag som uppgår till 294 000 kunder.
Syftet med sammanslutningen är att elnätsbolagen ska
samverka inom olika områden för att bli resursstarkare
och effektivare samt möjliggöra överlevnad på lång sikt.
Elnäts aktiva deltagande har lett till att bolaget idag finns
med i flera av förbundets projektgrupper och även deltar
i styrelsearbetet. Bolaget har representanter i Energiföre
tagenSveriges kommitté för hälsa, miljö och säkerhet,
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Vattenförsörjning i Kungsberg

samt inom nätverk för banschrekrytering. D
 eltagande
i dessa grupper ger ökad kunskap och möjlighet att
påverka beslut.

I Norrby har en ny brunn borrats. Provpumpning
har skett under året och resultatet ser mycket bra ut,
tillståndsansökan förbereds inför 2017.

Sandviken Energi Vatten AB

Bångbro Kraft AB

Under året har Sandviken Energi Vatten AB påbörjat
byggnationen av det nya avloppsreningsverket i Järbo
vilket beräknas klart under våren 2017. Ett första steg
i fokusområdet 100 procent grundvatten togs vid 2016
års slut då uttaget av grundvatten uppgick till 1/3 av
beräknat uttag.
En högreservoar har byggts i Kungsberget för att
försörja anläggningen med vatten, och beräknas vara
färdigställt under första kvartalet 2017. I samband
med byggnationen har arbete med att lägga ny vattenledning skett mellan ledningsnätet i Kungsberg och
högreservoaren. Provpumpning av den nya vattentäkten i Norrby har påbörjats. Vattentäkten ska försörja
Kungsberget med vatten samt fungera som reserv

vattentäkt till Järbo. I samband med Centrumprojektet
har delar av Köpmangatan samt Hyttgatan relinats.
Under 2016 har fortsatt arbete med verksamhetens
affärsplan fortskridit. Inom affärsområde Vatten arbetar
man inom fyra fokusområden:

Bångbro Kraft AB är ett av Sandviken Energi AB helägt
dotterföretag. Bolagets ändamål är att produceraelektrisk
kraft i 11 vattenkraftstationer, varav tio är 
belägna i
Jädraåns vattensystem och en i Hoån.
Låga elpriser och bristfälliga hydrologiska förutsättningar har medfört att vattenkraftverksamheten inom
Sandvikens Energi åter haft ett år med låga resultat för
kärnverksamheten. Dock har fyra kraftstationer avyttrats i början av året, med kraftig positiv resultatpåverkan som följd. Det är kraftstationerna i Borrsjöån och
Tämnarån som har avyttrats.
Arbetet med att konsolidera verksamheten och
etablera ett mer strategiskt underhåll har fortskridit

under 2016.
Arbete med miljötillståndsprövningen avseende
Gästrike Hammarby har fortskridit och huvudförhandling med Mark- och miljödomstolen har genomförts.
Domen utföll helt i enlighet med Bångbro krafts ansökan. Dock har Kammarkollegiet överklagat domen och
besked avseende frågan om tillståndsprövning beräknas erhållas från Mark- och miljööverdomstolen under
början av 2017.
Vattenverksamhetsutredningen har under året framlagt sitt slutbetänkande. Betänkandet innehåller flera
delar som om det införs i svensk lagstiftning bedöms ge
negativa konsekvenser för den småskaliga vattenkraften.
I enlighet med Energikommissionens betänkande
kommer fastighetsskatten för vattenkraften successivt
att sänkas till 0,5% under de kommande fyra åren.

• 100 procent grundvatten
I december 2016 bestod vattenproduktionen av drygt
50% grundvatten för hela Sandvikens kommun
• Förnyelsetakt på ledningsnät
Förnyelsearbetet 2016 motsvarar en förnyelsetakt på
275 år. Målet är 100 år.
• 100 procent digital mätvärdesinsamling
Vid årets slut var cirka 96% vattenmätare utbytta.
Det som återstår är större mätare där åtgärder
behövs vid mätarplats/mätarbrunn. Dessa installeras
under 2017.

INTRESSEFÖRETAG

• Underhålls- och kvalitetssystem
Underhållssystemet IDUS har implementerats inom
hela Vatten under hösten 2016.

Bixia AB, Bixia Pro Win AB

Som ett resultat av effektivisering av arbetssätt och
processer har resultatet ökat betydligt under 2016.
Förändringarna har totalt sett resulterat i sänkta kostnader med bibehållen effektivitet i marknadsbearbetning
och kundmöte. Under 2016 har det skett en fondemission
i bolaget.
Bolagets VD Mikael Hansevi valde att på egen
begäran säga upp sig i augusti 2016. Från september 2016
har vice VD Stefan Braun gått in som tf VD fram tills att
en ny VD är rekryterad.
Bixia har under året sett över sin verksamhet
utifrån de förändringar som hela branschen står inför.
Det handlar bland annat om nya regler för elmark

Grundvatten Årsunda-Sandviken
Är nu i drift och kopplades på under sensommaren 2016.

Avloppsreningsverk i Järbo
Det gamla avloppsreningsverket i Järbo köps 
av
Gästrike-Återvinnare under 2017 för behandling 

av
derasexternslam. Reningsverket i Kungsberg läggs

ned, i dagsläget körs allt avloppsvatten till Hedåsen.
Överföringsledningen är dock överklagad men svar

inväntas under kvartal 1 2017.
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MODERBOLAGET

naden som kan innebära att alla elkunder måste göra
ett aktivt val av elleverantör.
Bixia Pro Win driver utbyggnad av förnybar elproduktion med inriktning mot vindkraft. De projekterar,
förvärvar, säljer, utvecklar och förvaltar anläggningar.

AKTIE- BUNDNA
KAPI- RESERTAL
VER
Eget kapital
2013-12-31
Årets resultat
Eget kapital
2014-12-31
Årets resultat
Eget kapital
2015-12-31
Årets resultat
Aktieägartillskott
Eget kapital
2016-12-31

Samkraft AB

Under 2016 inleddes en likvidation av Samkraft AB efter
det att vindkraftsverksamheten avyttrats till Slite Vind.
Sandviken Energi har avvecklat innehavet i vindkrafts
bolaget.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Trots vikande priser och milt väder som inneburit
intäktsbortfall uppvisas en resultatförbättring på drygt
19 mkr i koncernen. Exkluderat försäljning av fyra
vattenkraftverk med en resultatpåverkan på cirka +6
mkr samt ett positivt resultat för vattenbolaget om cirka
7 mkr, hamnade resultatförbättringen för året på cirka 6
mkr. Detta är att hänföra till kostnadseffektiviseringar
samt högre nyanslutningsvolymer inom elnätsbolaget.
Koncernens nettoomsättning uppgick till 470,8 mkr
(424,6) varav i moderbolaget 293,6 mkr (265,4). R
 esultatet
före bokslutsdispositioner i koncernen uppgick till 68,4
mkr (49,3). Därav faller på moderbolaget 33,3 mkr (30,7).

Eget kapital
2013-12-31
Årets resultat
Eget kapital
2014-12-31
Årets resultat
Eget kapital
2015-12-31
Årets resultat
Aktieägartillskott
Eget kapital
2016-12-31

TOTALT
EGET
KAPITAL

8 000
0

254 451
17 877

262 451
17 877

8 000
0

272 328
26 677

280 328
26 677

8 000
0
0

299 005
25 175
17 500

307 005
25 175
17 500

8 000

341 680

10 600
0

13 402
6 428

32 002
6 428

8 000
0

10 600
0

19 830
15 558

38 430
15 558

8 000
0
0

10 600
0
0

35 388
-33
17 500

53 988
-33
17 500

8 000

10 600

52 855

71 455

För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga
mål och lagkrav har omfattande investeringar gjorts
inom koncernen.
Den totala investeringsvolymen för koncernen uppgick till 130 700 tkr .

FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Årets investeringar har finansierats med egna medel
och via checkräkningskredit genom koncernkontoavtal.
Koncernens nyttjande av checkräkningskredit uppgick
vid årsskiftet till -32,3 mkr (-58,0). Moderbolagets likvida medel var vid samma tidpunkt -17,9 mkr (-30,2).
Finansnettot för koncernen 2016 blev -9,5 mkr (-11,9),
för moderbolaget -2,5 mkr (-4,9). Koncernens lånestock
har på balansdagen inte ökat.

KONCERNEN

ANNAT
EGET
KAPITAL

8 000
0

INVESTERINGAR

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT SUMMA
FRITT
EGET
EGET KAPITAL
KAPITAL

MEDARBETARE
Medelantalet anställda var under 2016 i koncernen 147
(146), i moderbolaget 80 (81).

Löner och andra ersättningar har utgått med:

349 680
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2016

2015

Koncernen (tkr)
Styrelse och VD
Övriga

1 607
63 764

1 510
62 732

Moderbolaget (tkr)
Styrelse och VD
Övriga

1 607
35 364

1 510
34 407

VD i Sandviken Energi AB har enligt anställningsavtal
tolv månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets sida och är utöver lön under uppsägningstiden berättigad till en engångsersättning uppgående till en årslön.
VD har under året nyttjat fordonsleasing.
För att Sandviken Energi ska utvecklas och bli mer
framgångsrikt krävs att medarbetarna är motiverade och
engagerade. Sandvikens kommuns medarbetarenkät och
metod för att mäta motiverad medarbetarindex, MMI ,
har införts och genomförts även hos Sandviken Energi.
Syftet med undersökningen är att få ett mått på hur n
 öjda
medarbetare och ledare är med sin arbetssituation och
att ge medarbetare och chefer ett underlag för att tillsammans diskutera resultaten för att utveckla verksamhet och
den psykosociala arbetsmiljön i alla arbetsgrupper. Frågor
kring medarbetarnas hälsa är integrerat i medarbetarsamtalet. Den totala sjukfrånvaron är i dagsläget 4,29
procent (2,5 procent).
Under våren arrangerades en medarbetardag för
alla medarbetare och chefer. Koncernens medarbetar
information med VD samt Chef- och arbetsledarträffar
har under året genomförts vid ett antal tillfällen. Detta för
att i ännu högre grad skapa förutsättningar för en samsyn
kring hur mål och strategier ska tillämpas i verksamheten.

samhällsinformation till samtliga hushåll och företag i
kommunen. Några av årets koncerngemensamma marknadsaktiviteter är deltagande vid Sandvikendagarna,
Bandy
festen, centrumförnyelsens invigningar av
Drottningtorget och Jansasparken samt Bangens Barnjazzdag. En ny sponsringshändelse är att Sandviken
Energi under 2016 har gått in som huvudpartner i Sandvikens IF:s s ociala verksamheter inom Framsteget. Detta
engagemang har bland annat möjliggjort att Nattfotboll
har startats upp för ungdomar i Sandviken.

KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN
Redovisningen av eget kapital i koncernen är upprättad
enligt K3.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Sandviken Energi Elnät AB:s förvärv av Österfärnebos
elnät genomfördes 1 januari 2017. Två medarbetare ingick
i förvärvet.
Pär Kaller är rekryterad som ny vd för Bixia AB och
kommer att tillträda sin nya roll den 3 april 2017.

KOMMUNIKATION OCH
MARKNADSAKTIVITETER
Under året har Sandviken Energi gett ut två nummer av
den nya kundtidningen Nätet. Tidningen skickassom

FRAMTIDA UTVECKLING
i hög grad fjärrvärmens framtid. Ska Sandviken Energi
i framtiden vara en aktör att räkna med krävs förverk
ligandeav ambitionerna om en förflyttning av f öretaget
”högre upp i värdekedjan”. Inte minst den sedan
tidigare lanserade devisen ”Vi vill bli din energipartner”
k räver ett förtjänat förtroende från marknaden som en
objektiv part i energifrågor som utöver ”varmt vatten
i ett rör”, även kan tillgodose kundens behov av olika
energitjänster. Detta dels genom ett eget utbud av tjänster
och dels genom samverkan med externa aktörer på
området.
Det intensifierade arbetet med kunddialogen
kommeräven att återspeglas i arbetet inom ramen
för fj
 ärrvärmebranschens modell ”Prisdialog mellan
kunder och fjärrvärmeföretag” där Sandviken Energi
erhållit medlemskap.

Koncernen står inför utmanande och intressanta år.
Sammantaget planerar vi inom Sandviken Energi-koncernen att under 2017 investera för 158,8 mkr.
Som resultatorienterad organisation kommer
koncernen att styras utifrån de fyra perspektiven

finans, marknad, miljö och medarbetare. Fortsatt arbete
med resultatorienterad styrning sker, samt fortsatt
implementering av detta på alla nivåer i organisationen.

MODERBOLAGET
Affärsområde Kraft & Värme

Nya krav från kunder, energieffektiviseringar och
konkurrens från andra uppvärmningsformer påverkar
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förutsätter att nät äldre än 40 år ersätts.
Arbetet med att öka leveranssäkerheten fortgår.
Kungsbergets expansion fortsätter och kommer att
vara resurskrävande. Vi ser även en fortsatt expansion
inom Sandvikens kommun, vilket kommer att innebära
många nyanslutningar till elnätet.
De nya EU-reglerna styr till stora delar Elnäts
beslut. För att möta kommande förändringar inom

lagstiftningenoch ökade krav från kunder behöver

Elnät läggamer fokus på omvärldsbevakning, införa
komplexa systemlösningar och fördjupa kompetensen i
bolaget. Därtill bör Elnät lägga ner mer tid på samverkan
med andra bolag. Engagemanget i Elinorr bör ökas och
förbundet utvecklas.
Med en ökad andel väderberoende kraft som
kommerfrån sol och vind, ställs nya krav på elnäten.
Ändrade uttagsmönster har noterats på grund av mikro
produktion. Elnäten behöver därför moderniseras och
bli smartare.

Arbetet med att hitta former för ett systematiskt
ledningsunderhåll/utbyte av ledningar och att bygga bort
så kallade kulvertkammare kommer att fortsätta och ska
medföra ökad leveranssäkerhet och säkrare arbetsmiljö.
Att tillsammans med den nya mätorganisationen
optimera arbetssättet med avseende på mätvärdesinsamlingen är ett prioriterat arbete som fortskrider under 2017.
Arbetet med att ta fram relevant underlag för tre
strategiska ”spår” avseende framtida fjärrvärme

produktion fortskrider under 2017. Spåren är:
•

lokal produktion i samverkan med restvärme
leverantör

•

lokal produktion i befintlig anläggning

•

regional produktion, inräknat sammankopplade nät
i samverkan med andra aktörer i regionen

Affärsområde Gata

Målet för affärsområde Gata under 2017 är att fortsätta
utvecklas till Sandviken Energi-koncernens maskintjänstcentral och dess entreprenad- och anläggnings
avdelning samt att verka som kommunkoncernens
mekaniska verkstad.
På agendan står också införskaffandet av en modern,
verksamhetsanpassad och miljömässig maskin- och
fordonspark.
Arbetet med att utföra det årliga uppdraget och
kommunens gatuinvesteringsprojekt kostnadseffektivt
samt kvalitativt och därigenom stärka vår konkurrenskraft mot andra alternativ fortgår.
Ombyggnaden av Sandvikens centrum fortsätter och
pågår fram till och med 2017.

Sandviken Energi Vatten AB

Den framtida utvecklingen för Sandviken Energi Vatten
AB består främst av arbete med processorientering
av verksamhetens arbetssätt för att på ett säkrare sätt
kunna uppfylla de mål och resultat som förväntas. Som
grund för det arbetet kommer en uppdaterad affärsplan
och strategidokument att tas fram under kvartal 1 2017.
Ur tekniskt perspektiv kommer en del av den affärsplan och strategier som tas fram vara att fortsatt säkra
vattenkvalitet och tillgång på vatten. Detta görs bland
annat genom en övergång till grundvatten för hela
kommunen, utbyte av ledningar inom vattenskydds

områdets primärzon samt i framtiden troligen hopkoppling av system för att skapa redundans. Tanken är att om
en vattentäkt slås ut på grund av exempelvis en olycka
ska samhället kunna försörjas från annat håll.
En ekonomisk utmaning ligger i att både förnya
ledning
snätet och investera i stora resurskrävande
projekt. Kostnadseffektiviseringar har uppnåtts i verksamhetensom en följd av bra investeringar, men tyvärr
går dessa lite för långsamt i förhållande till kapital
kostnadsökningarna. Därav är ett stärkt fokus på
processorientering och inre effektivitet ett viktigt fokusområde och även en del av koncernens strategi ”operativ
överlägsenhet”.
Ett förbättrat strukturerat arbete mot affärsplanens
mål med resultatorienterad styrning är viktigt för
Sandviken Energi Vattens fortsatta verksamhet.

Affärsområde Sandnet

Marknaden för fibertjänster är fortfarande god och ingen
nedgång i konjunkturen för dessa tjänster k ommer att ske
under de närmsta tre åren. Konjunkturenstärks också
av den kommunala bredbands
strategin. U
 tmaningen
för Sandnet är att på bra ekonomiska g runderkunna
fortsätta utbyggnaden och framförallt nå ut till kunder
på landsbygden som efterfrågar våra tjänster. Genom
våra samarbetspartners har vi säkrat ekonomin för att
nå bredbandsmålet om 90 procent som vi kommer jobba
hårt för att försöka nå redan 2019.

DOTTERFÖRETAG

Bångbro Kraft AB

Sandviken Energi Elnät AB

Arbetet med att ta fram strategiska underhållsplaner för
vattenkraften fortsätter och ska vara klart under 2017.
Utredning pågår av vilka vattenkraftanläggningar

Energibranschen är inne i en period där stora invest
eringar i elnäten ska göras. Den nya reglermodellen
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som genom ombyggnation är lämpliga och kan
bli föremål för förnyad tilldelning av elcertifikat.
Utredning fortsätter kring möjligheter till samverkan
eller fusion av vattenkraftverksamheterna regionalt i
Gävle och Hofors.
I de fall Kammarkollegiets begäran om ö
 verprövning,
av miljödomen avseende Gästrike-Hammarbys kraft

station, beviljas av Mark- och miljööverdomstolen, kan
en slutlig dom förväntas först under andra halvåret
v ilket i sådana fall medför att ombyggnadsåtgärderna
sannolikt kan starta först 2018.
Installation av kompletterande utrustning för fjärr
övervakning av samtliga vattenkraftstationer pågår.

MILJÖBOKSLUT
en bränslecellsbil som drivs med vätgas och en snabb
laddareför elfordon installerades på Gävlevägen 96.
Koncernens minskning av elenergiförbrukning
ligger på 5 procent, alltså i nivå med det uppsatta målet.
Förklaringen till minskningen är att gatuverksamheten
har gjort åtgärder inom gatubelysning som lett till lägre
elenergiförbrukning. Sandviken Energi Vatten AB har
gjort en energikartläggning av sina anläggningar och
har börjat göra energisparande åtgärder. Äldre pumpar
och maskiner som byts ut inom verksamheten ersätt
med ny utrustning med lägre energiförbrukning. Kraft
& Värme har gjort en energikartläggning för kraft
värmeverket i Björksätra och utfört flera åtgärder som
ger bra resultat.
Under året genomfördes en förnyad genomgång av
koncernens kemikalieinnehav och en uppdatering av
det befintliga kemikalieregistret. Samtliga kemikalier
som används inom verksamheten har uppdaterade
säkerhetsdatablad.

I Sandviken Energis strategiska plan ingår miljö som ett
viktigt arbetsområde. I strategin ingår bland annat att
verksamheten ska drivas med ett minimalt utnyttjande
av naturens ändliga resurser samt att uppföljning och
mätning av miljöarbetet ska utföras. Varje månad mäts
utsläppen av CO2 från personfordon liksom den totala
elenergiförbrukningen inom samtliga affärsområden.

Miljömål

Sandviken Energi har miljömål för minskning av
koncernensinterna elenergiförbrukning samt CO2-

utsläpp från personfordon. Målen har varit att jämfört
med föregående år minska koncernens interna elenergiförbrukning med 5 procent samt att minska CO2-
utsläppen från egna fordonstransporter med lika mycket. Koncernens minskning av CO2-utsläpp från fordon
för 2016 ligger nu över målet med en minskning på 10
procent. Bättre planering av fordonstransporterna samt
införande av digitala körjournaler är viktiga orsaker
till de minskade utsläppen. Under året införskaffades

FLERÅRSJÄMFÖRELSE MODERBOLAGET

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

2016

2015

293 596
33 348
651 996
40,0
5,5
12,8

265 451
30 663
592 330
39,2
6,1
13,2

Affärsområde Kraft och Värme

2014

2013

2012

237 923
234 814
244 075
22 808
-90
8 099
560 882
535 692
539 184
37,0
35,5
33,7
5,2
1,3
3,0
11,0
neg
4,6
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

av energin vid värmeverket produceras av biobränslen har
den ökade anslutningen av kunder medfört att utsläppen
av klimatpåverkande koldioxid från gamla oljepannor har
minskat.
Av de kunder som anslutit sig till fjärrvärmenätet i
Sandviken under 2016 är fyra företagskunder med större

I Sandviken har utbyggnaden av fjärrvärmesystemet lett
till att ett stort antal enskilda oljepannor har ersatts med
energi från kraftvärmeverket i Björksätra. Anslutningen
till fjärrvärmeverket har medfört en successiv förbättring
av luftkvaliteten i Sandvikens tätort. Eftersom h
 uvuddelen
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Avloppsrening

förbrukning samt tio villakunder. Totalt är 2 292 kunder
anslutna till fjärrvärmenätet i Sandviken.
Två elbilar används i verksamheten för transporter
inom tätorten.

Under 2016 har gasmotorn på Hedåsens reningsverk
renoverats för att den under 2017 åter ska kunna tas i drift.
Den nya slamavvattnaren vid Hedåsens avloppsreningsverk har renoverats och har fungerat bra.
Inget slam har behövt köras in till Gävle för avvattning
under 2016.
Ett nytt rensgaller med dubbla linjer har installerats
på Hedåsen. Detta innebär en bättre avskiljning av fast
material som tidigare skapat igensättningar i efter
kommande processteg.
Ett nytt ventilationssystem för en bättre arbetsmiljö
har installerats i kontorsbyggnaden på Hedåsen.
Nybyggnation av ett nytt reningsverk i Järbo har pågått
under 2016. Den planerade ledningen från K
 ungsberget
till Järbo har inte kunnat byggas på grund av en över
klagan. Belastningen på Kungsbergets 
renings
verk
har ökat ytterligare, samtidigt som p
 rocesseninte har
fungeratoptimalt, detta har medfört höga utsläpp av
både f osfor och BOD i Jädraån.
Under året har reningsverket i Österfärnebo fungerat
bristfälligt, arbete med att förbättra reningsprocessen
kommer att utföras under 2017.
Jäderfors reningsverk lades ner i mars och
avlopps

vattnet pumpas nu till Hedåsens reningsverk.
En 
sanerings-och avvecklingsplan för det nedlagda
reningsverket håller på att tas fram.

Affärsområde Gata

Under vår-vintern 2016 snöröjdes och h
 alkbekämpades
det mer än normalt, vilket innebar stor användning
av halkbekämpningsmedel. Helsaltning av huvud
gatunätet och busslinjer har upphört sedan tidigare
och gatuverksamheten utför endast punktsaltning
av 
cirkulationsplatser, korsningar och andra kritiska
platsersom exempelvis busshållplatser och backar. D
 etta
har medfört att saltanvändningen har minskat från
120 ton per år till 20-40 ton per år beroende på vinterns
väderförhållanden.
Inom verksamheten hanteras stora mängder
f yllnings-och ballastmaterial. För att hushålla med

naturresurser och energi är målsättningen att minska
användandet av nytt material. Under året har 20-30
procent återanvänt material använts till fyllnings- och
ballastmaterial inom utförda arbetsprojekt. Sanden från
v intersäsongens sandning av gator återtas och används
till stor del som fyllnadsmaterial i arbetsprojekten.
Under året tömdes 185 dagvattenbrunnar i centrala
Sandviken och innehållet transporterades för destruktiontill Gävle.

Vattenproduktion

SANDVIKEN ENERGI ELNÄT AB

Grundvattenanvändningen i Rökebo har ökat under
året och dricksvatten från Årsunda har börjat levereras
till Sandviken. Sammantaget har den totala grund
vattenanvändningen i kommunen ökat från cirka 3 0%
till 50%.
En risk och sårbarhetsanalys har påbörjats för
samtliga vattenförsörjningsområden och kommer att

fortsätta under 2017. De brister som framkommer i

sambandmed analysen kommer senare att åtgärdas i
prioriterad ordning.

Under 2016 har samtliga skyddsinvallningar för transformatorer tömts från nederbördsvatten och eventuell
spillolja har avskilts med hjälp av torvfilterteknik. T
 otalt
handlar det om 12 anläggningar.
Fasta torvfilteranläggningar som skydd mot ett
eventuelltoljeläckage finns installerade vid transformator
stationerna ÄT 33 i Björksätra och MT2 vid Agavägen
i Sandviken. Vid upplagsytan för spillolja och reservtransformatorer på Gävlevägen finns även en torvfilter
anläggning. Under året har inga oljeläckage förekommit
vid dessa anläggningar.
En el/hybrid-bil har införskaffats.

BÅNGBRO KRAFT AB
Produktionen för 2016 uppgår till 20,6 GWh detta
motsvarar årsvärmebehovet för cirka 1 030 eluppvärmda
villor. Perioden juni till oktober var mycket torr v ilket
bidragit till att produktionen blev något lägre än

normalt. Under året avyttrades de fyra kraftstationerna
i Husby Kvarn, Åshammar, Uhrfors samt Åttersta.
Under året har årligt underhållsarbete utförts
vid 
anläggningarna. Reparationsarbetet i samband
med detta har skett utan att någon miljöpåverkan har
förekommit.

SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB
I slutet av året infördes ett nytt arbetssätt inom V
 atten
med veckovis mätning av arbetets prestanda genom
olika nyckeltal, exempelvis avvikelser på dricksvattenkvalitet och tillstånd för utsläpp, målet med
förändringen är att erhålla ökad kvalitet och säkerhet
inom produktionen.
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Dammanläggningarna har ett egenkontrollprogram
utformat enligt miljöbalkens regler.
Under året har Mark- och miljödomstolen lämnat ett
miljötillstånd för verksamheten vid Gästrike-Hammarby
vattenkraftstation. Tillståndet innebär att en fiskväg
måste byggas förbi kraftstationen. Eftersom beslutet har
överklagats till högsta instans har projektet ännu inte
kunnat startas.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
bolagsstämmans förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Ovillkorat aktieägartillskott
Årets förlust

35 387 769
17 500 000
- 32 514

Kronor

52 855 255

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

52 855 255

Kronor

52 855 255
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KONCERNRESULTATRÄKNING
Nettoomsättning

NOT

2016

2015

2, 3

470 804

424 610

3 769

2 316

1 499

1 832

476 072

428 758

-94 377

-94 629

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

4

-154 698

-122 151

Personalkostnader

5

-96 917

-94 602

-58 531

-56 231

6 391

-

-398 132

-367 613

77 940

61 145

-

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Jämförelsestörande poster

6

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag

7

624

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

159

446

-20

-136

Räntekostnader koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

-10 309

-12 183

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

-9 546

-11 873

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

68 394

49 272

Bokslutsdispositioner

9

-35 900

-15 000

Skatt på årets resultat

10

-7 319

-7 595

25 175

26 677

ÅRETS RESULTAT
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KONCERNBALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran, byggnad

NOT

2016

2015

11

3 832

4 453

12
13
14
15
16

68 877
2 943
20 796
742 515
31 066

69 598
3 035
21 583
712 563
33 649

17

107 491
973 688

62 122
902 550

18
19
20
21

22 884
589
3 170
335
26 978
1 004 498

22 884
589
4 141
178
27 792
934 795

22

10 425
10 425

12 620
458
13 078

59 397
17 421
5 537
6 900
89 255

60 237
18 540
3 183
4 888
86 848

404
100 084
1 104 582

89
100 015
1 034 810

8 000
341 679
349 679
349 679

8 000
299 005
307 005
307 005

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23
24

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
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Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjutna skatter
Uppskjutna skatter, byggnad
SUMMA AVSÄTTNINGAR

NOT

2016

2015

25
21
21

2 123
96 106
126
98 355

2 301
90 199
75
92 575

52 000
242 000
123 720
56 395
474 115

52 000
150 014
159 720
337
9 335
371 406

411
54 262
18 400
43 595
599
50 831
14 335
182 433
1 104 582

355
54 485
15 007
21 348
1 422
3 992
154 347
12 868
263 824
1 034 810

Långfristiga skulder
Skulder till moderbolag
Skulder till Sandvikens Kommun
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

26
23

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till moderbolag
Skulder till Sandvikens kommun
Skulder till intresseföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26

23
27

23

29
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KASSAFLÖDESANALYS
FÖR KONCERNEN
NOT

2016

2015

77 940

61 145

58 531
-127
687
-5 735

56 231
-267
-306
-274

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erhållna utdelningar
Betald inkomstskatt
Uppskjuten skatt

159
-10 329
624
-1 517
106
120 339

446
-12 319
-4 564
62
100 154

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 653
-2 408
-81 392
39 192

-6 505
9 268
108 202
211 119

Investeringsverksamheten
Förändringar fordringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Förändring långfristig fordran
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-67
-130 633
6 700
814
-123 186

-870
-102 064
274
-540
-103 200

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld

47 060
55 649

1 528
-95 060

Utbetalt koncernbidrag
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-18 400
84 309

-15 000
-108 532

315
89
404

-613
702
89

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring av avsättningar
Förändring av immateriella tillgångar
Realisationsvinster/förluster

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

NOT

2016

2015

2

293 596
1 166
1 118
295 880

265 451
1 044
692
267 187

-71 551
-105 389
-55 492
-28 067

-72 746
-78 877
-53 202
-26 789

472
-260 027
35 853

-231 614
35 573

249
-20
1
623
150
-3 508
-2 505
33 348

124
-136
435
-5 333
-4 910
30 663

-33 300
-81
-33

-10 670
-4 435
15 558

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Jämförelsestörande poster
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT

4
5

6

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter koncernföretag
Räntekostnader koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

7
8

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

9
10
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BALANSRÄKNING
NOT

2016-12-31

2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar

11

918

1 539

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Markanläggning
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

12
13
14
15
16
17

19 822
1 279
8 701
294 141
17 539
23 957
365 439

20 690
1 279
8 770
271 166
18 099
19 477
339 481

23, 31
18

101 117
22 884
40 010
589
3 170
174
167 944
534 301

83 817
22 884
45 263
589
4 141
68
156 762
497 782

9 389
9 389

10 663
10 663

59 217
17 670
22 821
4 852
3 746
108 306
117 695
651 996

60 161
17 810
2 548
3 366
83 885
94 548
592 330

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos dotterföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar

19
20
21

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

22
22

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos Sandvikens Kommun
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

24

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

20

NOT

2016-12-31

2015-12-31

8 000
10 600
18 600

8 000
10 600
18 600

52 888
-33
52 855
71 455

19 830
15 558
35 388
53 988

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (160 000 aktier med kvotvärde 50 kronor)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
OBESKATTADE RESERVER
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
SUMMA AVSÄTTNINGAR

28

242 983

228 183

25

1 399
1 399

1 320
1 320

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till moderbolag
Skulder till koncernföretag
Skulder till Sandvikens Kommun
Övriga långfristiga skulder
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

26
20 000
52 000
135 000
30 939
237 939

20 000
52 000
337
40 013
112 350

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till moderbolag
Skulder till dotterbolag
Skulder till Sandvikens Kommun
Skulder till intresseföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26
411
35 240
18 400
27 505
977
8 428
7 259
98 220
651 996

355
23 511
15 007
24 908
144
1 422
5 092
118 139
7 911
196 489
592 330

23
23
27

23
23

29
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KASSAFLÖDESANALYS
NOT

2016

2015

35 853

35 573

28 067
100
79
687
-

26 789
-197
-306
-48

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erhållna utdelningar
Betald inkomstskatt
Uppskjuten skatt

399
-3 528
624
-186
105
62 200

559
-5 469
-4 478
43
52 466

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

1 274
-24 421
-98 269
-59 216

-4 721
4 165
80 078
131 988

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Nedskrivningar
Förändring av avsättningar
Förändring av immateriella tillgångar
Realisationsvinster/förluster

Investeringsverksamheten
Förändringar fordringar koncernföretag
Förändringar fordringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Förändring långfristig fordran
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

5 254

6 253

-67
-54 025
865
-47 973

-97
-47 647
48
-484
-41 927

Finansieringsverksamheten
Erhållet koncernbidrag
Amortering av skuld
Utbetalt koncernbidrag
Lämnat Aktieägartillskott
Erhållet Aktieägartillskott
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

17 400
125 589
-35 900
-17 400
17 500
107 189

15 400
-75 061
-15 000
-15 400
-90 061

0
0

0
0

Årets kassaflöde
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

30

22

NOTER, GEMENSAMMA FÖR
MODERBOLAG OCH KONCERN
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

reserver) och löses upp i den takt som anläggningen
skrivs av. Taxan är f ördelad på en brukningsavgift och en
anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande
medan 

anläggningsavgiften debiteras när fastig
heten
blir avgiftsskyldig enligt LAV.
I koncernredovisningen elimineras koncernintern
försäljning.

Sandviken Energi ABs årsredovisning och koncern
redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.

Anläggningsavgifter

Koncernredovisning

Sandviken Energi AB upprättar koncernredovisning.
Uppgifter om koncernföretag finns i förvaltnings
berättelsen. Dotterföretagen inkluderas i koncern
redovisningen från och med den dag då det b
 estämmande
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. Goodwill

utgörs av 

mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället

och a nskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritets
intressetoch värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i
sin helhet.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans av p
 rodukten
till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.
Anläggningsavgifter i vattenbolaget har från och med
år 2012 periodiserats. I enlighet med lag om a llmänna
vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskridadet
som behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga
för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella
överuttag/underuttag ska återföras/belastaabonnent
kollektivet inom tre år från det att dessa uppstått
genom återbetalning som ex taxesänkning a lternativt
taxe
höjning för att uppnå kostnadstäckning. 
Om
inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna
föreligger följaktligen en legal förpliktelse. I enlighet med
lagen om allmänna vattentjänster redovisas överuttag
som en skuld. Det övertag som skett för framtida investeringar redovisas som långfristig skuld (obeskattade

Anläggningsavgifter är en engångsavgift som ska betalas
när fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggnings
avgifter ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet
vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvest
eringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen.
Avskrivningstiden för ledningsnät är 50 år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är
hänförbara till anslutningsavgiften med 2 % per år i 50 år.

Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster
och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i f örhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv
v instavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförsmed beräknade totala utgifter. I de fall u
 tfalletav ett
uppdrag inte kan beräknas på ett t illförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som m
 otsvaras
av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommeratt ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett
uppdrag redovisas omgående som kostnad.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas
inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt i takt med att arbete utförs och material
levereras eller förbrukas.

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
skillnadersom hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då
moder
företaget i samtliga fall kan styra tidpunkten
för återföring av de temporära skillnaderna och det
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inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom
överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskotts
avdrag 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 d
 irekt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Övriga byggnader
Stommar
Fasader, yttertak, fönster
Hissar, ledningssystem, installationer, maskin
Övrigt
Markanläggningar
Vatten- och avloppsanläggningar
Vattenkraftanläggning
Eldistributionsanläggningar
Mätutrustning
Panncentraler, kraftvärmeverk
Distibutionsnät för fjärrvärme
Miljöinvesteringar i fastbränslepannor
Fordon
Datautrustning
Kontors- och övriga inventarier
Optofibernät
Inventarier, verktyg och installationer

Immateriella tillgångar

Avser utsläppsrätter och ledningsrätter. Behovet av
utsläppsrätter har täckts genom Naturvårdsverkets

tilldelningsplan. Dessa har senare prissats till balansdagens marknadspris. Ledningsrätter redovisas till
anskaffningsvärdet.

50 år
40 år
30-40 år
20-50 år
20 år
10-50 år
30 år
30 år
5-15 år
15-30 år
30 år
5 år
5-10 år
5 år
5-15 år
20 år
5-10 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Materiella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till för
värvet 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 redo
visas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om
fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för
rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs
en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma
belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. N
 är
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.

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 återvinnings
värdet.Vid bedömning av nedskrivningsbehov g rupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring
bör göras.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella
leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Bolaget tillämpar K3 kapitel 11 där finansiella
instrument värderas till anskaffningsvärde. Finansiella
instrument som redovisas i balansräkningen inkluderarvärdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Sandviken 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.
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Kundfordringar och övriga fordringar

förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv
månader. Den ökning av avsättningen som beror på att
tid förflyter redovisas som räntekostnad.
Avsättningar för omstrukturering görs när det
föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats.

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som f örväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.

Ersättningar till anställda

Andra långfristiga värdepappersinnehav

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

Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre
innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas
på lång sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas
inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande
redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde

med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägningutgår då något företag inom koncernen beslutar
att avsluta en anställning före den normala tidpunktenför a nställningens upphörande eller då en anställd
accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte
mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget
någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och
en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderastill den bästa uppskattningen av den ersättning som
skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering
med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Rapportering för verksamhetsgrenar

Koncernens verksamhetsgrenar framgår i not 2,3.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

Vid varje balansdag bedömer Sandviken Energi AB om
det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon
utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning
sker om värdenedgången bedöms vara b
estående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat
från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet p
 rövas individuellt för aktier och andelar och övriga e nskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som
skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader
och nuvärdet av framtida kassaflöden som b
 aseras på
företagsledningens bästa uppskattning.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak
tioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget medel på
koncernkontot.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas
i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som
anges nedan.

Eget kapital

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

Varulager

Obeskattade reserver

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först
in, först ut-metoden (FIFU).

Avsättningar

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning
av beloppet kan göras. Företaget n
uvärdesberäknar
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Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i
balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld
som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

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

Aktier och andelar i dotterföretag

Avkastning på totalt kapital

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

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).

Likvida medel

Moderföretaget har medel på koncernkonto inom
kommunkoncernens. Dessa klassificeras som likvida

medel/Långfristig skuld i balansräkningen och som
likvida medel i kassaflödesanalysen.

26

NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING
KONCERNEN

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Kraft och värme
Stadsmiljö
Kommunikation (Sandnet)
Taxor och avgifter, vatten
Nätintäkter
Anslutnings- och anläggningsavgifter
Intäkter vattenkraft
Bidrag
Hyresintäkter
Övriga kundarbeten
Intäkter energitjänster
Övrigt
SUMMA
I övriga intäkter ingår intäkter från:
Varor
Tjänster
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar
Övriga intäkter
SUMMA

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

156 464
47 115
26 534
105 067
94 499
11 505
5 353
16 005
212
7 230
820
470 804

150 676
37 701
22 771
94 101
85 463
14 418
5 630
2 733
217
7 663
339
2 898
424 610

156 871
55 760
26 913
8 396
15 964
3 013
3 932
22 747
293 596

152 526
44 218
23 395
12 658
2 733
4 276
2 366
339
22 940
265 451

230
498
771
1 499

363
499
274
696
1 832

230
888
1 118

172
48
472
692

NOT 3 RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PÅ VERKSAMHETSGRENAR
KONCERNEN

Rörelseresultat, inkl internleveranser, före finansposter, fördelar sig på verksamhetsgren enligt
följande:
Nätverksamhet
Kraft och värme
Vattenkraft
Vatten och avlopp
Stadsmiljö
Kommunikation
Mekkab i SEAB
Mekkab
Övrigt
SUMMA
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2016

2015

28 226
32 154
4 935
13 638
1 917
1 838
-4 768
77 940

23 816
31 406
-361
6 847
2 085
2 820
-941
-18
-4 509
61 145

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
KONCERNEN

PwC
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster
SUMMA

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

185
70
211

185
40
300

134
70
154

134
40
300

466

525

358

474

NOT 5 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
KONCERNEN

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
TOTALT
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
TOTALT

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

33
114
147

34
112
146

23
57
80

23
58
81

1 607
63 764
65 371
20 397
471
8 094
94 333

1 510
62 732
64 242
19 765
334
7 903
92 244

1 607
35 364
36 971
11 552
471
5 062
54 056

1 510
34 407
35 917
11 132
334
4 805
52 188

2
5
7

2
5
7

2
5
7

2
5
7

2
6
8

2
6
8

2
6
8

2
6
8

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
TOTALT
Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare
Kvinnor
Män
TOTALT
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NOT 6 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
KONCERNEN
Foraåterbetalning
Försäljning av kraftstationer
SUMMA

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

656
5 735
6 391

0

472
472

0

NOT 7 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
KONCERNEN
Utdelningar
SUMMA

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

623
623

0

623
623

0

NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN
Ränteintäkter
SUMMA

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

159
159

446
446

150
150

435
435

NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER
KONCERNEN
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt
plan
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
SUMMA

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

-35 900
-35 900

-15 000
-15 000

-14 800
17 400
-35 900
-33 300

-11 070
15 400
-15 000
-10 670

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt, effekt K3
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

-1 517
-5 908
106
-7 319

-4 564
-3 093
62
-7 595

-186
105
-81

-4 478
43
-4 435

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av skattemässiga avskrivningar
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Förändring av uppskjuten skatt obeskattade reserver

32 494
-7 149
-171
-106
1 266
6 945

34 272
-7 541
-49
-62
1
4 129

48
-11
-69
-105
2
-

19 993
-4 398
-33
-43
1
-
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KONCERNEN
koncernmässig förändring av uppskjuten skatt
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt, effekt K3
REDOVISAD SKATTEKOSTNAD

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

-1 037
-1 262
-3
-5 908
106
-7 319

-1 037
-5
-3 093
62
-7 595

-3
105
-81

-5
43
-4 435

NOT 11 ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter
Omklassificeringar
UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

6 352
67
-688
5 731

5 177
1 175
6 352

1 539
67
-688
918

1 136
403
1 539

Ingående avskrivningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-1 899
-1 899

-1 899
-1 899

0

0

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

3 832

4 453

918

1 539

NOT 12 BYGGNADER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omräkningsdifferens
Försäljningar och utrangeringar
Överförfört från påg. nyanläggning
UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

116 076
2 540
-813
162
117 965

111 941
3 786
-1
350
116 076

54 484
54 484

54 288
22
174
54 484

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-46 478
388
-2 998
-49 088

-43 268
-3 210
-46 478

-33 794
-868
-34 662

-32 643
-1 151
-33 794

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

68 877

69 598

19 822

20 690

Bokfört värde byggnader i Sverige

68 877

69 598

19 822

20 690
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NOT 13 MARK
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

Ingående anskaffningvärde
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 035
-92
2 943

2 275
760
3 035

1 279
1 279

1 279
1 279

Utgående restvärde enligt plan

2 943

3 035

1 279

1 279

Bokfört värde mark

2 943

3 035

1 279

1 279

NOT 14 MARKANLÄGGNINGAR
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Överfört från påg. nyanläggningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

29 608
138
358
30 104

28 559
1 049
29 608

15 265
138
358
15 761

15 265
15 265

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 025
-1 283
-9 308

-6 789
-1 236
-8 025

-6 495
-565
-7 060

-5 936
-559
-6 495

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

20 796

21 583

8 701

8 770

Bokfört värde byggnader i Sverige

20 796

21 583

8 701

8 770

NOT 15 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Överfört från pågående anläggning
UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
Omräkningsdifferenser
UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN
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MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

1 424 368
43 064
-1 905
34 391
1 499 918

1 349 416
36 354
38 598
1 424 368

666 186
28 674
16 866
711 726

629 402
21 027
15 757
666 186

-711 805
1 457
-47 058
-757 406

-666 948
-44 857
-711 805

-395 020
-22 565
-417 585

-373 956
-21 064
-395 020

3
742 515

712 563

294 141

271 166

NOT 16 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Omfört ifrån pågående
UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

112 969
4 104
507
117 580

100 719
13 566
-1 316
112 969

71 044
3 509
74 553

62 716
8 598
-270
71 044

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-79 320
-7 194
-86 514

-73 709
1 316
-6 927
-79 320

-52 945
-4 069
-57 014

-49 200
270
-4 015
-52 945

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

31 066

33 649

17 539

18 099

NOT 17 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Under året aktiverade kostnader
UTGÅENDE NEDLAGDA KOSTNADER

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

62 122
88 380
-1 531
-41 480
107 491

54 518
96 210
-2
-88 604
62 122

19 477
21 785
-17 305
23 957

17 408
46 977
-44 908
19 477

NOT 18 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
KONCERNEN/
MODERBOLAGET
Samkraft AB
Bixia AB
Bixia ProWin AB

KONCERNEN/MODERBOLAGET
Direkt ägda
Samkraft AB
Bixia AB
Bixia ProWin AB
Nedskrivning Bixia ProWin AB
Nedskrivning Samkraft AB
SUMMA

ORG NR

SÄTE

KAPITALANDEL(%)

556754-5644
556544-2638
556884-4848

Söderhamn
Linköping
Linköping

12
5
5

KAPITALANDEL %

RÖSTRÄTTSANDEL %

REDOVISAT
VÄRDE

ANTAL
ANDELAR

REDOVISAT VÄRDE
I KONCERNEN

12
5
5

12
5
5

16 907
19 201
4 786
-1 103
-16 907
22 884

52 830
23 061
45 440

16 907
19 201
4 786
-1 103
-16 907
22 884

Reversfordran 10.800 tkr i Samkraft AB har 2013 reserverats med anledning av utebliven nyemmission. 2014 har motsvarande belopp omvandlats till ökat aktieinnehav.
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NOT 19 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE

589
589

589
589

589
589

589
589

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE, TOTALT

589

589

589

589

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE

6 483
438
6 921

4 677
1 806
6 483

6 483
438
6 921

4 677
1 806
6 483

Ingående amorteringar
Amorteringar, avgående fordringar
UTGÅENDE ACKUMULERADE VÄRDEÄNDRING
UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

-2 342
-1 409
-3 751
3 170

-977
-1 365
-2 342
4 141

-2 342
-1 409
-3 751
3 170

-977
-1 365
-2 342
4 141

Varav inga noterade aktier

NOT 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
KONCERNEN

MODERBOLAGET

NOT 21 UPPSKJUTEN SKATT

Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernbolagen har uppdelats så att uppskjuten skatt redovisas bland avsättningar medan
resterande del ingår i koncernens egna kapital. Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen
samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av:
KONCERNEN

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässig justering
av bokfört resultat för avskrivning byggnad och annan fast
egendom
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässig justering
av bokfört resultat för avskrivning byggnad och annan fast
egendom
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MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

-96 106

-90 199

-

-

335

178

174

68

-126
-95 897

-75
-90 096

174

68

NOT 22 VARULAGER
KONCERNEN

Värderat till anskaffningsvärde/lägsta värde
Bränslelager
Värmematerial
Fibermaterial
Elmaterial
Vattenmaterial
SUMMA

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

8 752
492
145
1 036
10 425

9 826
687
150
1 445
512
12 620

8 752
492
145
9 389

9 826
687
150
10 663

NOT 23 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
UPPGIFTER OM MODERFÖRETAGET
Moderföretag i den största koncern där Sandviken Energi AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Sandviken Stadshus
AB, 556036-9091, Sandviken. Moderföretag i den minsta koncern där Sandviken Energi Elnät AB, Bångbro Kraft AB, Sandviken Energi
Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Sandviken Energi AB, 556012-3050, Sandviken.

2016

2015

2
11

3
13

INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE
Inköp av varor
Sandviken Energi Elnät AB
SUMMA

1 737
1 737

1 784
1 784

Inköp av tjänster
Sandviken Stadshus AB
Sandviken Energi Elnät AB
Sandviken Energi Vatten AB
SUMMA

1 674
2 461
541
4 676

1 634
2 985
1 268
5 887

Försäljning till närstående
Sandviken Energi Elnät AB
Bångbro Kraft AB
Sandviken Energi Vatten AB
Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB
SUMMA

14 232
1 973
17 626
33 831

13 851
2 101
17 359
33 311

LÅN FRÅN NÄRSTÅENDE
Lån från Sandviken Stadshus AB:
Ingående balans
Erhållna lån
Amortering

52 000
-

52 000
-

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp, (%)
Försäljning, (%)
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UTGÅENDE BALANS

2016

2015

52 000

52 000

396
-396
-

452
-56
396

Lånet från Sandviken Stadshus AB utgår med ränta och har fastställd återbetalningstid.

Lån från Sandviken Hus AB:
Ingående balans
Erhållna lån
Amortering
UTGÅENDE BALANS
Lånet från Sandviken Hus AB utgår med ränta och har fastställd återbetalningstid.

NOT 24 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

1 942
4 143
815
6 900

751
8
4 090
39
4 888

1 790
1 950
6
3 746

569
8
2 750
39
3 366

Förutbetalda försäkringar
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter
SUMMA

NOT 25 AVSÄTTNINGAR
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

Analys av avsättning för pension och liknande förpliktelse (exkl.
löneskatt)
Avsättning vid periodens ingång
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Utbetalt belopp

2 301
144
-322

2 606
-128
-177

1 320
137
-58

1 517
-132
-65

UTGÅENDE SKULD

2 123

2 301

1 399

1 320

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

123 720
52 000
242 000
30 939
448 659

159 720
52 000
337
150 014
362 071

20 000
52 000
135 000
30 939
237 939

20 000
52 000
337
40 014
112 351

NOT 26 UPPLÅNING
KONCERNEN

MODERBOLAGET

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till moderbolag
Skulder till koncernföretag
Skulder Sandvikens Kommun
Övriga skulder
SUMMA
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KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

36 000
396
65 015
255
101 666
550 325

58 059
80 000
59
35 002
384
173 504
535 575

396
15
255
666
238 605

30 168
80 000
59
15 002
384
125 613
237 964

0

0

0

0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till Sandvikens Kommun
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA
SUMMA RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare
än fem år efter balansdagen
SUMMA

NOT 27 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga långfristiga skulder avser anslutningsavgifter i vattenbolaget som periodiserats. Intäktsredovisningen sker i den
takt som anläggningen skrivs av.
Samt utnyttjande av checkräkning koncernkonto.

NOT 28 OBESKATTADE RESERVER
2016-12-31

2015-12-31

239 313
3 670
242 983

224 513
3 670
228 183

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond
SUMMA

NOT 29 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2 279
4 105
3 011
4 940
14 335

3 955
3 847
2 770
2 296
12 868

220
2 447
1 751
2 841
7 259

1 887
2 306
1 626
2 092
7 911

Upplupna räntekostnader
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
SUMMA
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NOT 30 LIKVIDA MEDEL
KONCERNEN

Kassamedel
Likvida medel i kassaflödesanalysen

MODERBOLAGET

2016

2015

2016

2015

404
404

89
89

0

0

NOT 31 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
MODERBOLAGET
Sandviken Energi Elnät AB
Bångbro Kraft AB
Sandviken Energi Vatten AB

MODERBOLAGET
Sandviken Energi Elnät AB
Bångbro Kraft AB
Sandviken Energi Vatten AB
Marknad Energi Klimatkontroll
MEKKAB AB
SUMMA

ORG NR

SÄTE

KAPITALANDEL(%)

556011-9272
556677-9558
556791-6043

Sandviken
Sandviken
Sandviken

100
100
100

KAPITAL- ANDEL RÖSTRÄTTSANTAL AKTIER
BOKFÖRT VÄRDE BOKFÖRT VÄRDE
%
ANDEL %
16-12-31
15-12-31
100
100
900
33 070
15 670
100
100
1 000
67 947
67 947
100
100
100
100
100
100

100

100

100
83 817

101 117

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Ovillkorat Aktieägartillskott
UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar
Årets förändringar
-Avveckling
UTGÅENDE ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR
UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

2016

2015

85 217
17 400
102 617

69 817
15 400
85 217

-1 400

-1 400

-100
-1 500
101 117

-1 400
83 817

NOT 32 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

7 393
7 393

7 393
7 393

7 393
7 393

7 393
7 393

Övriga ansvarsförbindelser
SUMMA EVENTUALFÖRPLIKTELSER
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STYRELSE
Valda ledamöter och ersättare i styrelsen för tiden intill 2019 års ordinarie årsstämma:
Ordinarie
Tomas Kärnström
Roger Bengtsson
Per-Johan Emtell
Rolf Jägare
Ann-Christin Lüdke
Margareta Wigren
Per Lundqvist

Ersättare
Marie Frestadius
Håkan Svensson
Renate Almén
Linda Pettersson
Annikki Bengtsson
Peter Tunell
Örjan Erixon

Revisorer
Pär Månsson, aukt revisor
Lars Åresund
Jan Hiller
Gunnar Fahlander
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REVISIONSBERÄTTELSE
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
än att göra något av detta.

Till bolagsstämman i Sandviken Energi AB, o
rg.nr
556012-3050

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden

Revisorns ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen för Sandviken Energi AB för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga a vseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. 
Förvaltnings
berättelsen är för
enlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moder

bolaget och koncernen.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra ut
talanden.

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisions
bevis som är tillräckliga och ändamåls
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i r edovisningen
och tillhörande upplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo
visning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
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•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vi drar också en s lutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncern
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernenför att göra ett uttalande avseende koncern
redovisningen. Vi ansvarar för styrning, över
vakningoch utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning

samt tidpunkten för den. Vi måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige.Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittetRevisorns ansvar. Vi är oberoende i f örhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verk
ställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningenenligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att b
 olagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Rapport om andra krav enligt lagar o ch
andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Sandviken
Energi AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar v insten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och b
eviljar

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi
tioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
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uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingengaranti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är f örenligtmed
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulleha särskild betydelse för b
 olagets
situation.Vi går igenom och prövar fattade beslut,

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
a ktiebolagslagen.
Gävle den 19 april 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Pär Månsson
Auktoriserad revisor
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