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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Bionär Närvärme AB (Bionär), organisationsnummer 556678-4160 med säte i Gävle, förvärvar, 
bygger och säljer biobränslebaserad närvärme i form av produkter, tjänster eller kompetens. Bionär 
bedriver ett aktivt miljöarbete genom alt ersätta o1je- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbara vännelösningar för fastigheter, bostadsområden och mindre samhällen, 

Viktiga förhållanden 

Bolaget ägs av Gävle Energi AB (59 procent), Ockelbo Kommun (24 procent) och Älvkarleby 
kommun (17 procent), 

Bionär har ingen egen anställd personal, dessa tjänster köps in från Gävle Energi AB. 

Bionärs geografiska marknad är Mellansverige med utgångspunkt från Gävleborgs län, framförallt i 
områden som ligger utanför de större fjärrvärmenäten. Bionärs affärsmässiga marknad består av 
olika kategorier fastighetsägare. De viktigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och övriga 
företag, Bionär tar ett helhetsansvar mot sina större kunder, Det historiskt låga elpriset har inneburit 
att fjärrvärmen är hårdare konkurrensutsatt än tidigare. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bionär har förbättrat biabränslemixen (miljön) väsentligt genom att bygga bort gasolberoendet i 
Forsbacka med en ny pelletspana. Andel av förnyelsebar energi (biobränslen och restvärme) 
uppgick till 97,7 (96,6) % med positiva miljökonsekvenser som följd. 

Försäljning och resultat 

Nettomsättning uppgår till 78 068 (78 981) en minskning med 913 tkr jfin föregående är. 
Minskningen beror på varmt väder, 

Resultatet efter finansnetto uppgår till 961 (2 062) tkr, en försämring med 1 101 tkr. Under året har 
nedskrivningar på anläggningar gjorts med 2 800 tkr, Resultat exklusive nedskrivningar, 
anslutningsavgifter och kundförlust uppgår till 3 878 (3 935) tkr. 

Investeringar och kassaflöde 

Totalt har det investerats för 7 025 (6012) tkr. Större delen av investeringarna avser ny 
pelletsparma i Forsbacka, utbyggnad av fjärrvärinenätet i Söderfors samt ny styrutrustning i 
Skutskär. Kassaflöde efter investeringar uppgick till 12 216 (20 254) tkr, 

Miljö 

I Bionär finns anmälningspliktig verksamhet i form av biobränslepannor med tillhörande 
distributionsnät. Bionär AB:s verksamhet är klassificerad genom moderbolaget Gävle Energi AB 
enligt 150 14 0001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet). 
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rViiijdförbiittrande åtgärder 

All sekandärel som Bionär använder ska vara baserad på förnybar energi som vind, vatten och 
biobränsle. 
Bionärs målsättning på sikt är att fjärrvärmeproduktionen så långt det är möjligt ska bestå av 
förnybara bränslen. 

Styrelsen 

Styrelsen består av åtta ledamöter varav fyra är utsedda av Gävle Energi AB, två av Ockelbo 
kommun och två av Älvkarleby kommun. Under 2015 har styrelsen haft åtta protokollförda 
styrelsesammanträden. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bränslepriset påverkas av konjunkturen och av förändringar på bränslemacknaden, Bionär hanterar 
bränsleprisriskerna genom prognostisering och analys av prisutvecklingen, samt genom att sluta 
långfristiga leverantörsavtal och knyta till sig flera leverantörer. 

Framtida utveckling 

Bionärs målsättning är att under de närmaste åren öka företagets lönsamhet utan att försämra sina 
miljö- och kvalitetsmål samt ett försatt fokus på att samverka regionalt. 

Flerärsjäinförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, 

2015 2014 2013 2012 2011 
Nettoomsättning tkr 78 068 78 981 76 675 76 829 69 090 
Resultat efter finansiella poster tkr 961 2 062 1 910 -855 -4 338 
Nettomarginal % 1,2 2,6 2,5 neg neg 
Balansomslutning tkr 177 728 	189 594 206 899 214 731 216 782 
Soliditet % 54 52 47 45 45 
Avkastning på sysselsatt kapital % 2,8 3,7 ... 2, 6 _ 	1,7 ne 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 
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Förslag till vinstdispusition 

Till årsstämmans förfogande står följande. vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 
Årets förlust 

38 090 375,85 
-1 349 950,82 

kronor 	36 740 425,03 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

till aktieägarna utdela 3,85 kr/aktie 
i ny räkning överförs 

1 000 000,00 
35 740 425,03 

  

kronor 	36 740 425,03 

Styrelsens motivering till utdelning 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och denna årsredovisning. Den 
verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas 
förekomma i branschen eller de risker som i övrigt är förenade med bedrivande av 
näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av 
förvaltningsberättelsen ovan. 

Bolagets ekonomiska situation per 201 5-12-3 1 framgår av efterföljande balansräkning och noter. 
Förslaget innebär att bolaget bör klara oväntade händelser och tillfälliga variationer i 
betalningsströmmarna i rimlig omfattning. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan Förväntas fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt. 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 
styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
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2014 

Nettoomsättning 2 73 068 78 98 l 
Övriga rörelseintäkter 4 

Summa rörelsens intäkter 78 072 78 981 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -39 350 -37 696 
övriga externa kostnader 3 -16 415 -16 344 
Personalkostnader 4 -563 -524 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 5 -17 308 -17 843 

Summa rörelsens kostnader -73 636 -72 407 

Rörelseresultat 4 436 6 574 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 6 -994 -1 897 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 34 32 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 515 -2 647 

Summa resultat från finansiella poster -3 475 -4 512 

Resultat efter finansiella poster 961 2 062 

Bokslutsdispositioner 8 -1 800 -6 200 
Skatt på årets resultat 9 -511 104 

Årets resultat -1 350 -4 034 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstilluångar 

Not 2015-12-31 2014.12,-31 

Good \vill 10 5 766 7 540 

Materiella anläggiLingstiligångar 
Byggnader och mark 11 11 073 11 816 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 142 071 149 821 
Inventarier, verktyg och installationer 13 15 

153 144 161 652 

Finansiella anläg.gningstillgguigar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 5 999 
Summa anläggningstillgångar 158 915 170 191 

Omsättningstillgångar 

Varulager m in 
Råvaror och förnödenheter 2 426 2 549 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 12 293 14 657 
Fordringar hos koncernföretag 15 1 632 1 468 
Koncernkreditkonto 2 351 - 
Övriga kortfristiga fordringar 56 729 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 55 

16 387 16 854 

Summa omsättningstillgångar 18 813 19 403 

Summa tillgångar 177 728 189 594 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 

17 

2015-12.31 2014-12-31 

Aktiekapital (259.608 aktier) 25 961 25 961 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 38 090 43 124 
Årets resultat -1350 -4 034 

36 740 39 090 

Summa eget kapital 62 701 65 051 

Obeskattade reserver 18 43 900 42 100 

Avsättningar 
1.ippskjutna skatter 19 1 555 1 659 

Långfristiga skulder 20 
Övriga skulder 60 000 60 000 

Summa långfristiga skulder 60 000 60 000 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 17 8 
Leverantörsskulder 5 656 

7 0  8 861 52  Koneernkredit Gävle kom mun 
Skulder till koncernföretag 

21 
22 

, 
796 739 

Aktuella skatteskulder 33 - 

Övriga skulder 531 688 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 539 3 472 

Summa kortfristiga skulder 9 572 20 784 

Summa eget kapital och skulder 177 728 189 594 

Ställda säkerheter Inga Inga 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Kassallödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 
Justering rår poster som inte ingår i kassaflödet 
- Avskrivningar 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Betald skatt 

	

2015 	 2014 

	

4 436 	 6 574 

	

17 308 	17 843 

	

34 	 32 

	

-2516 	-2647 
-615 

	

18 647 	21 802 

Ökning/minskning varulager 	 123 	 -186 
Okning/minskning kortfristiga fordringar 	 2 810 	 3 772 
Ökning /minskning kortfristiga skulder 	 -2 339 	 878 

Kassallöde frän den löpande verksamheten 
	

19 241 	26 266 

-7025 -6012 

-7025 -6012 

12 216 20 254 

-8 865 -19 254 
-1 000 -1 000 

-9 865 -20 254 

2 351 0 

2 351 

2 351 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Kassaflöde efter investeringar 

Finansieringsverksamheten 
Förändring ko neernkredi Ikonto 
Utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassallide 

Likvida medel vid årets slut 

Förändring av likvida medel 

Som likvida medel har betraktats tillgodohavande på koneernkredithnto. 
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Noter 

Not 1 	Redovisnings- och värderingsprincip« 

Ars- och koncernredovisningarna upprättas 'ned tillämpning av årstedovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd LUNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Resultatrii ko ing 

Intäktsredovisning 

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs produktion, försäljning och distribution av 
värme och anslutningsavgifter. 

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och 
tjänster redovisas ingen intäkt. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter 
avdrag rör moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Försäljning och distribution av värme 
Värmeförsäljning intatsredovisas vid leveranstidpunkten, 

Anslutningsavgifter 
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med värme intäktsredovisas i den omfattning som avgiften inte 
är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är kopplad till ett avtal med kunden redovisas intäkten över 
den tid som avtalats med kunden. 

Förslikringsersättninga r 
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tilIRSrlitligt sätt, Vörsäkringsersättningur redovisas i posten Övriga 
rörelseintäkter. 

Ränteintäkter 
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande 
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoclen. 

Offentliga bidrag 
Offentliga bidrag intakeredovisas när koncernen har upplyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det 
föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte 
Ur uppfyllda redovisas som skuld. 

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade 
anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. 

Lånentgifter 
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter. 

Avskrivningar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av. tillgångar. Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och 
skrivs därför inte av, 

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
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Immateriella anläggnhigstillgtIngar 
Goodwill 	 l 0 år 

Materiella anlaggnIngstifigångur 
llyggnader och mark 
Produktionsbyggnader 	 25 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Viirmeproduktionsanläggningar 	 15-20 år 
Anläggningar för värmedistribution/kulvertnilt 	 15-33 år 
Maskiner 	 5-15 år 
hwentarier, verktyg och in:slana( faner 
Inventarier 	 5 år 

Nedsk riv n inga r 
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 
Per balansdagen bedöms om det röreligger en indikation på att ett tillgångs värde tir lägre än dess redovisade värde. Om 
en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärele. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde 
görs en nedskrivning som kostnadsförs, Immateriella anläggningstillgångar som inte är airdigställda ska 
nedskrivningsprövas årligen. 

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver 
tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt år 
oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa län för hela den 
kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassugenererande enhets redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen. 

Peräkning av c'aervinningsvärdet 
Atervinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag rör försäljningskostnader och nyttjandevtirdet, 
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som 
återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången eller den kassagenererande enheten, Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande enhet. 

&Oting av nedskrivningar 
Nedskrivningar på goodwill återförs i yttersta undantagsfall. 

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde, se 
ovan, 

Återföring av nedskrivning 
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har 
förändrats:JA 
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Balansräkning 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv eller ett inkråntsförvärv och det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser, 

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Borttagande från balansräkningen 
Immateriella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången, 

När immateriella nnhip,gningstillgängar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan löisäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna övriga rörelseintäkter eller 
Övriga rörelsekostnade,r. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan mötas på 
ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av-
och nedskrivningar. 

Kortlidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande, 

Anskaffningsvärde 
1 anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt htinförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick Mr att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förVärseel. Som direkt 
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter sann konsulttjänster. 
Anskaffhingsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkomma nde utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffhingsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sött. Övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de 
uppkommer. 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 till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Finansiella instrument 
Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg 
för transaktionskostnader, 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets 
avtalsenliga villkor, Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört 
sin prestation och företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. 
Leverantörsskulder redovisas niir faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget 
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld. övervägande del av liØansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller 
erläggande av betalning. 



13ioriär Nät-värme AB 	 12(20) 

556678-4160 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fördringar Ur finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att 
fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde, Med upplupet anskaffninb,rsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
lbrviintade kassaflöde diskonteras med den effektivräran som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra kundfordringar. Nedskrivning av 
kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader. 

Finansiella skulder 
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffning,sviirde, dvs, det förväntade kassaflödet diskonterat med 
den effektivränta som beräknades vid anskallaingstillfället, Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad 
löptid värderas till nominellt belopp, 

Varulager 
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs, till del lägsta av anskaffningsvärde( och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärde( utgörs av inköpspris och utgifter direkt hånRirliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 
uppskattade liksäljningspriset i den löpande avdrag med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för 
att åstadkomma en försäljning. 

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU), 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna övriga rörelseintäkter och Övriga 
rörelsekostnader. Övriga vulutokurs.vinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella poster, 

Inkomstskatt« 
Inkomstskatt« utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den 
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skadeeffekt redovisas i eget kapital, 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en 
legal rätt till kvittning, 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte, 

Uppskjuten skaft 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser, 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs, skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar 
och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på 
temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill, Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller 
uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i 
eget kapital, 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som Ur beslutade 
före balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av 
framtida skattemässiga resultat, 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %. 
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Övrigt 

Kassalilldesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. De redovisade kassaflödena omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Likvida medel utgörs av kassa- och bankmedel. 

Nyckeltaisdefinitioner 

Nettomarginal  
Resultat eiler finansiella poster i procent av rörelsens intäkter, 

Avkastning på sysselsatt kapital  
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av halansomslutningen, 

Not 2 	Transaktioner med närstående 

2015 	2014 
Uppgifter om moderrtiretaget 
Moderföretag i den största koncern där Bionär Närvärme AB är 
dotteribretag och koncennedovisning upprättas är Gävle 
Stadshus AB, 556507-1700, Gävle. Moderföretag i den minsta 
koncern där Bionär Närvärme AB Exempel är dotterföretag och 
koncernredovisning upprättas är Gävle Energi AB, 
556407-2501, Gävle. 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende 
koncernföretag. 
Inköp (%) 16 16 
Försäljning (%) 16 16 

Inköp av tjänster från moderbolaget 
Marknads-, ekonomi-, anläggningstjänster -2 842 3 417 
Lednings- och driftpersonal -3 566 3 994 

Summa -6408 7 411 

Not 3 	Ersättning till revisorerna 

Något revisionsarvode har inte utgått under året. Kostnader för revisionen ingår i serviceavtal med 
moderbolaget Gävle Energi AB. 
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2015 2014 

Medelantalet anställda 
Bolaget har inga anställda, 

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 
Löner och ersättningar till styrelsen -464 -422 
Sociala avgifter enligt lag och avtal -99 -102 

Summa -563 -524 

Not 5 	Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

2015 2014 

Goodwill -1774 -1 774 
Byggnader och markanläggningar -743 -743 
Maskiner och andra tekniska anläggningar -14 776 -15 282 
Inventarier, verktyg och installationer -15 -44 

Summa 

Not 6 	Resultat från övriga värdepapper och fordringar son 

-17308 

är anläggningstillgångar 

2015 

-l7843 

2014 

Nedskrivningar -994 -1 897 

Not 7 	Räntekostnader 

2015 2014 

Räntekostnader till koncernföretag 2 515 -2 647 

Not 8 	Bokslutsdispositioner 

2015 2014 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan -1 800 -6 200 
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2015 2014 
Aktuell skatt -615 
Uppskjuten skatt 104 104 

Summa -511 104 

Avstämning av effektiv skatt 
Redovisat resultat före skatt -839 -4 138 

Skatt enligt gällande skattesats, 22 % 185 910 
Justering av tidigare års resultat 
Skatteeffekter av ej skattepliktiga intäkter 
- Övriga ej skattepliktiga intäkter 1 30 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 

Avskrivning goodwill -390 -390 
- Ej avdragsgilla nedskrivningar -219 -417 
- Övriga ej avdragsgilla kostnader -111 -25 
Utnyttjande av tidigare års redovisade underskottsavdrag 23 19 
Skatteeffekt av årets uppkomna underskottsavdrag -23 
Summa -511 104 

Not 10 	Goodwill 

2015 2014 

Ingående anskaffningsvärde 17 741 17 741 

U tgaende anskaffningsvärde 17 741 17 741 

Ingående avskrivningar enligt plan -10201 -8427 
-Avskrivningar -1 774 -1 774 

Utgående avskrivningar enligt plan -11 975 -10201 

Redovisat värde 5 766 7 540 
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255 548 
11 823 

267 371 

-89 230 
-11864 

-101 094 

-13 039 

-147 
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Not 11 	Byggnader och mark 

2015-12-31 2014-12-31 

Byggnader 
Ingående anskaffningsvärde 18 442 18 442 

Utgående anskaffningsvärde 18 442 18 442 

Ingående avskrivningar enligt plan 
Årets avskrivningar 

-6895 
-743 

-6152 
-743 

Utgående avskrivningar enligt plan -7 638 -6 895 

Utgående restvärde enligt plan 10 804 11 547 

Mark 
Ingående anskaffningsvärde 269 269 
Årets förändringar 

Utgående anskaffningsvärde 269 269 

Redovisat värde byggnader och mark 11 073 11 816 

Not 12 	Maskiner och andra tekniska anläggningar 

2015-12731  

Ingående anskaffningsvärde 267 371 
Årets anskaffningar 7 025 

Utgående anskaffningsvärde 274 396 

Ingående avskrivningar -101 094 
Årets avskrivningar -11812 

Utgående avskrivningar enligt plan -112 906 

Ingående nedskrivningur -16 456 
Återförda. nedskrivningar 3 150 
Avskrivning på återförda nedskrivningar -164 
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2015-12-31 2014-12-31_ 

Årets nedskrivningar -5 950 -3 270 

Utgående nedskrivningar -19 420 -16 456 

Redovisat värde 142 070 149 821 

Not 13 	Inventarier 

2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 277 277 

Utgående anskaffningsvärde 277 277 

-Ingående avskrivningar enligt plan -262 -217 
Årets avskrivningar -15 -45 

Utgående avskrivningar enligt plan -277 -262 

Redovisat värde -0 15 

Not 14 	Andra långfristiga viirdepappersinnehav 

2015-12-31 2014-12-31 

ingående anskaffningsvärde 999 2 896 
Årets förändringar 
- Årets nedskrivningar -994 -1897 

Redovisat värde 5 999 

Not 15 	Fordringar hos koncernföretag 

2015-12-31 2014-12-31 

Fordringar hos bolag i Gävle Stadshus koncernen 1 632 1 468 
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Not 16 	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2015-12-31 2014-12-31 

Förutbetalda kostnader 55 

Redovisat värde 55 0 

Not 17 	Förändring av eget kapital 

Fritt Summa 
Aktiekapital eget kapital eget kapital 

Moderbolaget ., . 

Eget kapital 2014-01-01 25 961 44 124 70 085 
Utdelning -1 000 -1 000 
Årets resultat -4 034 -4 034 

Eget kapital 20141-12-31. 25 961 39 090 65 051 
Utdelning -1 000 -1 000 
Årets resultat -1350 -1 350 

Eget kapital 2015-12-31 25 961 36 740 62 701 

Företaget innehar 259 608 st egna aktier. 

Not 18 	Obeskattade reserver 

7015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 43 900 42 100 

Not 19 	Uppskjuten skatt 

2015 2014 

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässigt ej 
avdragsgilla avskrivningar på uppskrivet värde på fastigheter 1 555 1 659 
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2015-12-31 2014-12-31 

Skulder till Gävle kommun 60 000 60 000 

Lånen lärfaller till betalning 
Mellan ett till fem år 60 000 60 000 

Not 21 	koncernkredit Gävle kommun 

2015-12-31 2014-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 40 000 40 000 

Not 22 	Skulder till koncernföretag 

2015-12-31 20M-12-31 

Skulder till Gävle kommun 103 131 
Skulder till Gävle Energi AB 661 550 
Skulder till Gävle Energi:s dotterbolag 32 58 

Summa 796 739 
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Margareta andberg 
Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Bionär Närvärme AB, org. nr 556678-4160 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bionär Närvärme 

AB för är 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrel-
sen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revis-
ionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte in-
nehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Bionär Närvärme ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst el-
ler förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Bionär Närvärme AB för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-
gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gävle den /0/ piN6 

KPMG AB 
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