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Undertecknad styrelseledamot i Surahammars Bruks AB intygar att denna kopia av
årsredovisningen stämmer överens med orginalet, dels att resultat och balansräkningen har
fastställts på årsstämma den 28 Oktober 2016. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens
förslag till hur den ackumulerade vinsten ska fördelas.

Surahammar

Per Zettertfren

Surahammars Bruk Sr ett helägt dotterbolag all
Cogent Power Ltd, som i sin tur är ett
dotterbolag till Täta Steel Europé Ltd.

. Företagen ingår i Täta Steel Group, vilket i sin tur j
ingår i Täta Group.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncerntillhörighet
SurahammarB Bruks AB är dotterbolag till Cogent Power Ltd (säte Newport, South Wales, Storbritannien), som ägs till
100% av Täta Steel Europé Ltd (sate London, Storbritannien). Delta bolag är l sin tur helägt av Täta Steei Group (säte
Indien), dotterbolag till Täta Group (säte Indien).

Verksamhetsområde
Surahammars Bruks AB tillverkar elektroplät, som i huvudsak används l elmotorer och generatorer.

Marknad

Marknaden för bolaget har varit fortsatt hård med stor prispress
och kort framförhällnlng. Volymerna har minskat och därmed
omsättning för bolaget under 2015/16 vilket medfört fortsatt
negativt resultat.

Företagets omsättning och volym sjönk under 2015/16 och är
långt Ifrån tidigare ers normalnivåer. Nettoomsättningen sjönk
med 31,7% till 265, 7 MSEK (378,0 MSEK). Leveransvolymen
sjönk med 29, 3% till 28, 3 kton (40, 0 kton).

MSEK

600 -l

NaUoomsättnlng
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Resultat och lönsamhet
Volymer och inköpspriser har fortsatt fluktuera under 2015/16.
Fortsatt fokus ligger pä att öka försäljningen till lönsamma kunder
och marknader, samt på kostnadskontroll. Under året har
Surahammars Bruks AB sålt dotterbolagen Cogent Power Inc. i
USA och Cogent Power Inc. i Kanada, samt de av dessa båda
dotterbolag ägda mexikanska enheterna Cogent Power S.A. de
C. V. Försäljningen gjordes till Täta Steel UK. Rörelseresultatet
uppgick 2015/16 till -33, 9 MSEK (-125, 1 MSEK).
BruUomarginalen blev 1, 6% (-19, 0%), rörelsamarglnalen blev -
12, 8% (-33, 1%), avkastningen pä det sysselsatta kapitalet blev
91, 1% (-43, 5%) och avkastningen på det egna kapitalet blev
85, 7% (-211, 5%).

Kton
100

Volymutveckling och Resultat
före boksfutedlspD sltIoriBroch skatt

2011/12

Lönsamhet pä sysselsatt kapital
MS EK Lönsamhet pé egat kapital

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Investeringar

Under verksamhetsåret 2015/16 har inga ytterligare investeringar
gjorts.

Investeringar och avskrivningar l materlalla
]SEK_antöggnlnflstlllgénflar

Kassaflöde
Kassaflödet påverkades av förlusten under verksamhetsåret.
Bolaget har sedan December 201 5 säll fakturor till PROCO
ISSUER PTE. LTD.
Arets kassaflöde blev -18, 6 MSEK, att jämföra med
26,4 MSEK föregäende är.

2011/12 2012/13 2013/14 2014/16 2015/16
. Investeringar . Avghrtvn Inger

MSEK
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Kassaflöde

16

-15 -l

-30

2012/13 2014/15

Finansiering och likviditet
Andelen eget kapital av balansomslutningen (solidlteten) uppgick till 73, 1% (13,7%) i/id årets slut. Bolagets räntebärande
skuld bestar av avsättning för pensioner som uppgick till 23, 1 MSEK (24, 7 MSEK). Undsr verksamhetsåret har bolaget
amorterat ca 5 MSEK pä pensionsskulden. Under 2016/17 kommer bolaget att amortara ytterligare ca 2 MSEK pä denna.

Vid arets slut fanns i bolagets kassa 10,6 MSEK (29, 1 MSEK). Bolagets har sedan 31/12 2014 inga
checkräknl ng s krediter.

Eget kapital, balansomslutning,
.«allilIM_

Likvida medel

2012-03 2013-03 2014-03 2015-03 2016-03

Balansomslutning, MS EK i Eget kapital, MSEK . Soliditet, %
2012-03 2013-03 2014-03 2016-03 2016-03

Valuta

Försäljning pä exportmarknader sker l lokala valutor eller mer generella valutor som EUR, USD och GBP. Med den
marknadsfördelning som exportförsäljnlngen har uppstér Inflödsn huvudsakligen i EUR, USD och GBP. Valutautflixlen
som en följd av Inköp sker ocksä företrädesvis l dessa valutor. Dessa Inköp avser varmband, transporter, valsar, läcker.
oljerelaterade produkter samt Investeringsvaror.

Resultateffekten av ralulakursrorelser uppgick till 3, 0 MSEK (2, 9 MSEK). Totalt utestående termlnstäckta nettoflöde
uppgick pä bokslutsdagen till O MSEK (O MSEK).

^



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Forskning och utveckling
Utvecklingskostnader belastar rörelseresultatet löpande, da inte samtliga kriterier för aktivering uppfylls. Kostnaderna
utgör tillämpad produkt- och processutveckling. Processutreckllngen har främst syftat till att minska vissa specifika
svärigheter med att tillverka stal med laga förluster d. u. s. med hög kiselhalt. Utvecklingen av nya produkter har
koncentrerats mot bättre plit for stora elektriska ganeratorer och tunn plät för högfrekvensmotorer Ull främst hybrid- och
elfordon. Några nya stälsorter inom dessa områden har lanserats under aret. Processen för att belägga plåten med en se
kallad kllsterlack har ocksä utvecklats l samarbete med en extern legotillverkare.

Miljöpåverkan
FBretaget är miljöcertfflerat enligt ISO 14001:2004. Företaget eftersträvar aH bedrtva verksamheten sä att, till rimliga
kostnader, minsta möjliga miljöpåverkan uppstår. Detta innebär att procasser, transporter och arbetsmetoder ska'
utformas med hänsyn tagen till miljöeffekter och att företaget strikt följer de lagar, föreskrifter och övriga krav som berör
verksamheten.

En struktur med ett antal mätbara mål har därför dsfinierats, vilka följs upp i ledningssystemet.

Alla Investeringsäskanden mäste vara prövade utifrån miljöpåverkan före godkännande. Kännetecknande för töretagets
produkter är att de spar energi l kundernas applikationer.

Bolaget driver verksamheten med ett nytt miljötillständ enligt dom i MMD som vann laga kraft l början av januari 2015.
Domen följer i stort bolagets förslag pä villkor enligt Inlämnad ansökan. Pé ett par punkter har utredningar gjorts under
2016 och slutliga villkor kommer att fastställs av MMD. Under 2016 har ett nytt stoftfllter Installerats dä detta var ett
fastställt vilkor i domen. Domen tilläter en total produktionsvolym av 160 000 ton elektroplät per är. Tillverkning av
orienterad elektroplät, GO, kan återupptas av bolaget Inom den totala tillsténdsglvna volymen.
Eftersom bolaget bedriver mlljöfariig verksamhet enligt miljöbalken betalas premier till de obligatoriska miljoskade- och
saneringsförsäkringama. Företaget har dessutom tecknat en egen miljöans varsförsäkrtng.

Arbetet f6r att täcka företagets gamla deponi för hydroxidslam pägér och skall vara avslutat till utgingen av 2017. För
detta arbete finns en avsättning motsvarande 0, 9 MSEK vid utgången av räkenskapsåret.

Tillståndet att öppna en ny deponl har förfallit och bolaget har inte för avsikt att söka ett nytt tillstånd.
Företaget Sr anslutet till Reparegistret och betalar avgifter för de förpackningsmängder av metall, kartong, papper,
wellpapp och plast, som tillförts den svenska marknaden, Repareglstret slussar dessa pengar vidare till ett antal företag
som arbetar med förpackningsåten/lnning.

Bolaget är som tillverkande Industri befriat frän energiskatter, men erlagger koldioxidavgift pé sin förbrukning av gasol och
eldningsolja. Den totala kostnaden för koldioxidavgifter blev -1, 0 MSEK för er 2015/1 6 (-0, 7 MSEK).
Under aret genomfördes Ingen oberoende mlljBbeslktning. Detta skall ske vart tredje er.

^



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kvalitet
Företagets produkter och service ska ha en kvalitet som möter kundernas krav. För att uppfylla delta är företaget
certlfierat enligt ISO 9001:2000. Företagets revisorer för ledningssystemen ISO 9001:2000 och ISO 14001 :2004 är Det
Norske Veritas.

Personal
Den nya organisationen består av 81 personer. Medelantalet

anställda uppgick till 82 (117), varav 13, 6% (17%) var kvinnor.
Madalantat anställda och

lönekostnader
Mtt?K

Koncernen prioriterar det förebyggande skyddsarbetet mycket
högt och kontinuerligt genomförs interna utbildningar för att nå
säkrare produktlonsrutiner. Som ett komplement till skyddsfDnder
genomförs också hälsa och säkerhetsturer varje vecka, där fokus
ligger på beteende. Ett viktigt nyckeltal är rapportering av
säkerhetsrisker och tillbud.

100

50 i
25

O -l
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Antal anstölkfa . Lönekostnad, MSEK

l företaget bedrivs ett arbete kring ständiga förbättringar l arbetsnjtlner och processer, l vilket ett stort fokus läggs pä att
Identfflera riskfyllda moment l processflödet och att säkarställa att alla medarbetare vet hur de ska kunna genomföra sitt
arbete pé ett sä säkert sätt som möjligt, l samband med pereonalreduktionen har särakilda insatser genomförts med
avseende på hälsa, skydd och säkerhet

Moderbolaget är certifierat för sitt system att hantera de anställdas säkerhet i den dagliga arbetsmiljön, av Det Norske
Veritas enligt deras nonn ISRS (International Safety Ratlng System) nivå 7.

De totala lönekostnaderna inkl. sociala avgifter och pensionskostnader uppgick till 46, 6 MSEK
(67, 2 MSEK), vilket utgjorde 18,8% (16, 7%) av nettoomsättningen.

^



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Väsentllaa händelser under räkenskapsåret

Under aret har Surahammare Bruks AB sélt dotterbolagen Cogent Power Inc. i USA och Cogent Power Inc. i Kanada,
samt de av dessa bada dotterbolag ägda mexikanska enheterna Cogent Power SA de C. V. Försälinlngen alordes till
Täta Steel UK.

Fortlevnad

Den 29 mars 2016 beslutade ledningen för Täta Steel Europé, pé Inrådan av Täta Steel Llmited, att överväga alla
tänkbara omstruktureringsaltemativ Inklusive avyttring av Täta Stael UK Llmited, Denna process är Inledd och fortgér,
dock ar utfallet av denna process osäker. Täta Steel Europé och dess dotterbolag finansieras dels genom ett "Senior
Facilitles Agreemenfoch dels genom andra längfristiga län som införts av moderbolaget, dels genom rörelsekapital som
är tillhandahållits av Täta Steel Global Procurement Co Re Ltd, ett dotterbolag till Täta Steel Limitod, enligt ett
arrangemang som har godkänts och stöds av Täta Steel Limlted. Täta Steal Llmited har godkänt fortsatt stöd genom
tillhandahållande av rörelsekapital för Täta Steel Europé och dess dotterbolag med vissa begränsningar. Baserat pä
uppdraget från moderbolaget, Täta Steel Llmited den 29 mars 2016, utvärdsrar styrelsen för Täta Steel Europé aila
alternativ för Täta Steel UK Limited, inklusive en potentiell avyttring. Fämärvarande pågar en process f6r möjlig avyttring
och företrädare f6r Täta Steel Europé är engagerade i diskussioner med brittiska och walesiska regeringen Vår att
underlätta alternativa omstruktureringar. Vid avsaknad av ett avgörande resultatet avseende omstrukturerins eller
försäljning, flnns det an väsentlig osäkerhet kring bolagets framtid. Med anledning av detta har ledningen dragit slutsatsen
att del finns en väsentlig osäkerhet som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga till fortlevnad, ledningen har
dock en rimlig tro om att bolaget har tillräckliga resurser för att fortsätta att verka under en överskådlig framtid. Detta de
ledningen har beaktat att den fordran om 127 MSEK som bolaget har pä moderbolaget, Täta Steel UK Limlted, kommer
realiseras. Ledningen fortsätter därav att anta fortlevnads principen vid upprättandet av årsredovisningen.
Årsredovisningen inkluderar inte de Justeringar som skulle bli följden av att bolaget Inte skulle anta fortlevnadsprinclpen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Bolaget har bytt Verkställande Direktör från Mark Cichuta till Per Zettergren

Risker och osäkerhetsfaktorer

VI kan se en stor förrändring efter de senaste årens finansiella kris. Konkurrensen pä lägklsel och mellanklsel material
frén ryska och asiatiska leverantörer fortfarande väldigt hård. Detta Innebar att marginalen på dessa produkter är väldigt
lag. VI ser ocksé att ledtider för leverans till kunderna blir kortare och kortare vilket är nägot som gynnar Surahammars"
Bruk de senaste arens rationaliseringar har skapat eB mycket flexibelt foretag med extremt korta leveranstider De
åtgärder eller eventuella skyddstullat som diskuteras i EU med avseende på dumpning av stel pä EU marknaden frän
främst Ryssland och Kina kan fä konsekvenser för Surahammars Bruk. Värt rämaterlal kan bli dyrare samtidigt som
priserna pä var produkt inte ökar dä inga skyddstullar diskuterats för denna produkt.

Disposition av bolagets resultat
Av bolagets redovisningsprinciper framgår att terminskontrakt värderas till verkligt värde. Marknadsvärdet pä terminerna
per balansdagen uppger till O MSEK (O MSEK), vilket ej har påverkat årets resultat.

Enligt balansräkningen uppgår disponibla vinstmedel 2016-03-31 till

balanserat resultat

årets resultat
-46 574 779

170330532
123 765 753

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel överföres i ny räkning. Någon avsättning till bundna fonder föreslås ej.

w



RESULTATRÄKNING

KSEK Not
2015/16

ap r-m ar

2014/15

apr-mar

Nettoomsättning

Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Forsknings" och utvecklingskostnader

övriga rörefseintäkter

Rörelseresultat

l

2

2, 3,4

2, 3,4

2, 3,4

2, 3,4

265717

-261 442

4275

-24715

-15537

-l 210

3291

-33 895

378 058

. 449919

-71 860

-35 700

-19732

. 1 074

3257

-125 109

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

5

5

5

204 170
2858

-2802
204 225

53-tlO
20

-2052
51 378

Resultat efter finansiella poster 170330 .73731

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Avkastning på sysselsatt kapital före skatt

Avkastning på eget kapital efter skatt

Soliditet

Resultat (efter skatt) per aktie, SEK

6

7

20

20

20

20

o

o

170330

91, 1%

85, 7%

73, 1%

283, 88

16236

-2407

-59 902

-43, 5%

211, 5%

13, 7%

-72, 10

^



BALANSRÄKNING

KSEK Not
2016

31 mars

2015

31 mars

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anfäggningstilfgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Finansietla anSäggningstillgångar

Andelar i dotterföretag

Andra långfristiga fordrin^r

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

Varor under tillverkning

Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Skattefordran

övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

8

9

10

l

5840

o

o

5840

o

-53

-53

5787

5840

o

o

S 840

10000

597

10597
16437

12

23059

41 669

5077

69804

38083

134 119

3926

5805

3777

185710

10592

266 l OS

28981

41 244

15968

86 193

56062

4913

7353

3012

382S

75 167

29 180

190540

271 893 206 977

n}



BALANSRÄKNING

KSEK Not
2016

3 l mars

2015

31 mars

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (600 000 aktier)

Reservfond

Fritt eget kapitaS

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa eget kapital

13

60000

14900

74900

-46575

170331

123756

198656

60000

14900

74900

13328

-59 902

-4< 574

28326

Obeskattade reserver 14

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

15

16

23 149

901

24050

24698

14411

39 109

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

Leverantörs skulder

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

17

14

13

4

16

49

894

024

908

211

150

187

324

4936

106964

6030

21 289

139543

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 271 893 206 977

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

18

18

o

460

596

506

O)

10



KASSAFLÖDESANALYS

KSEK
2015/16

apr-mar

2014/15

apr-mar

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster

Avskrivningar och nedskrivningar

Övriga ej likviditetspåverkande poster 19

-31 895

o

. 16105

125 109

40503

-9340

Resultat från andelar i koncernföretag
Erhållen ränta

Erlagd ränta

Betald inkomstskatt

-50 000

o

2858

-l 756

3427

-73 946

53410

20

-899

-3961

ökning/minskning varulager
ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
ökning/minskning leverantörsskulder

Okning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-45471

16389

17979

131 948

9088
.99 445

-2S 376

15048

-35t2

17083

-2648

24022

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av dotterföretag

ökning/minskning finansiella placeringar

-233 409

214820

o

24566

o

l 8<6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

214820 l 866

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Kursdifferens i likvida medel

-18

29

o

589

180

o

o

26432

2748

o

Likvida medel vid årets slut 10592 29 180

^0
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NOTER

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

,
^>ta9Bttlflämpa reredovfentn981agen (1995:1554)och Bokföringgnämndens sllménna råd BFNAR 2012:1 AreredovlsnlDg och koncernredovisning
( K3 ).

Intäkter

Intäkter redovisas tllt det verkliga värdet av den ereättnlng eom ertiéfllts eller kommer att erhältas, med avdrag for mervénleskatt, rabatter. returer och
liknande avdrag.

VamfärsäSnlng

\n!a^l ft?^för^ällnl[^ a.v va.ror r?,dovl3?s nä''.v^!ro71? levererat6,och ägandarätten harÖverförts all kunden, varmed samtftga villkor nedan är upptyllda;
. Företaget har överfört de vässnttlga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande,

reell kontroll över de såkla varorna,
. Inkomsten kan beräknas pä ett tiltföritUigt sätt,
* del ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sanwlikt kommer att tillfalla företagst, och
* de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma UN följd av transaktionen kan beräknae pé ett IIBf&riitligt sätt.

Utdelning och räntelnfäklar

Utdelnlngshtäkter redovisas när ägarens rätt att ertiélla betalning har fastställs.

Rantelnläktar redovlsae fördelat över löptiden med tillämpning av effektfvräntsmetoden. EffekUvräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida !n-
och utbetafnfngar under ränteblndnlngstklen blir lika med det redovteade vfifdet av fordran.

Loaslngavtal

Ett flnansfellt leashggvtal är ett avtal enligt vilket de ekononiiska risker och fördelar som föritnlppas med ägandat av en tiVgång l allt väeentiigi övarförs från
iBasegivaren till laasetagaren. övriga teastngavta) klasslficeraa som operattonella teasfngavtal. Samtliga teastngavtal redovisas enigt regtenia för operationell

Leastngavgifter vid operationella teasfngavta) kostnacfsförs linjärt över tegGhgperioden, såvkla Inte ett annat syslematlskt sätt båt
användarens ekonomiska nytta Över tklen.

Leasagivare

Leaslngintäkter vid opsratbnejla teaslngavtal Intäktsfäre linjärt över teaslngperioden, sévkJa Inte ett annat Byetemattekt sätt bättre étsrspeglar hur de
ekonomiska fördelar som hänförs till objektet minskar Övertiden.
Utländsk valuta

Företagets radovisnlngsvalula är svenske kronor (SEK).

Omräkning av poster l utländsk valuta

y.ld ̂ e ?^lan^d?9 r?!<na3 monetära^postor [ utländsk valuta Gm till balansdagens kurs. lche-monetära poster, som värteras titt hlstortekt en&kaffnlngsvärde
l en uUändsk valuta, räknas Inta om, Valutekursdlfferensar redovisas l rÖrelsareBultatet eller eom finansiell post utifrån den underliggande alfflrshändeisen.T
den pD rtod de uppäter, med undantag för transaktonBr som utgör säkring och som uppger villkoren för sakringsredovfenlng av ksssafloden eler a7
nettoinvsstBringar.

Lineutglftsr

Läneutgifter redovisas l resultaträkningen l den period de uppkommer.

Ersiittnlngartill anstälUa

Ersättningar Ull anställda l form av lönar, bonus, betald samestar, betald sfukfrånvaro m m samt penebnBr reclovteas l takt med Inqänandet. Beträffande
pensioner och andra ereattnlngar efter avslutad anställning klassificeras (fsssa som avglftebestämrfa eller törmänsbGstämda penslonspbner.
övriga längfrisUga ersättningar till anställda.

AvgVtsbeståmda planer

För avgitebastämda planer bataiar företaget faststäHda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har Ingen töfpliktelse att betala ytteritgare
avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader t takt med att förmånerna int|änas vilket nonnalt sammanfaller ined tkJpunkten för när prem1er'Bf1äggs.

Förmänsbestämda pfaner

^r.föl^1,nsbe.l?,t^^cf.a Pan910nsförPliktelserhaf'förete98t en förpliktelse att lämna överenskomna ersättningar tlU nuvarande och Udlgare anställda. Företagel
bör \am väsentligt risksn att ereättnlngama kommer att hosta mer än förväntat (aMuarfell risk), dals risken a'tf avkastningen pä Ullgängama avvikel frén'
förväntningarna (Investeringsrisk). Investertngsrisk föreligger även om tingångama är överförda till stt annat företag. Uppgift'om pansionsskuldans storiak
ertiåller av oberoende företag (PRI). Pensionsskulden redovisas enligt den erhållna uppgiften.

^
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NOTER

Inkomstskatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppakjuten skatt.

Aktuell ska»

AktueB skatt beräknas pé cfet skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från dat redovisade resultatet l resullaträknlngen dä det
har justerats för ej skattepliktiga Intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för Intäkter och kostnader som är skatteplkUga silar avdragsgilla l andra
perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enfgl de shattesatser Bom gäller per balansdagen.

Uppsl<futen skatt

Uppskluten skatt redovbaa pä temporära skillnader mellan del redovisade vfirdst pä tillgångar och skulder l de finansiella rapporterna och det skatiemäsalga
vårdat som^används vid bsréknlng av skattepHkUgt resultat. Uppskjuten skatt rectovlsas enligt den s k balansräknlngsmetoden. Uppskjutna skatteskulder
redovisas får f princip aUa skattepliktiga temporära sklllnadsr, och uppskfutna skatteft)rd ringar redovisas l princip för alte avdragsgilla temporära skillnader l
den omfattning det är sannolikt atl beloppen kan utnyttfas mal framlida skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas Inltluslve uppakjuten

Det redovisade värdet pä uppskjubia skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det Inte långre är sannolikt att tillräckliga
skattepliktiga resultat kommer att finnas Ul)gäng((ga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras pä hur företaget, par balansdagen, förväntar s!g att återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
Feglera dat redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat pé da skattesatser och skatteregler som har beslutets fö~re
balanadagen.

Aktuell och uppskutan skatt får perlodsn

Aktuell och uppsk|uten skatt redovisas som en kostnad eller Intäkt f raBUltaträknlngen, utom när skatten or hänfflrifg Ull transaktioner som redovisats direkt
mot eget kapital, l sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kepNaf.

Materiella anläggnlngsttllgängar

Materiella anläggnlngsttllgdngar nBdovfeas Ull anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nsdskrlvnlngar.

Anskaffningsvärdet beslår av inköpsprisat och utgifter som är direkt hänförttsa (IB förvöwet för att brtnfia den pä plats och l s)(k:(< att användas. Tillkommande
utgifter Inkluderas endasl l tillgången eUsr redovisas som en separat tillgäng, ner det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar eom är förknippade med
posten kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas pä ett tBtföriltflgt sätt. Åla (Ivriga kostnader för reparationer och
unclertiåli samt tlflkommanda utgifter redovisas l resultaträkningen f den period dA de uppkommer.

Dä skfllnaden l förbrukningen av en materiell anläggnlngsttlfgångs betydande komponenter bedöms vara väsantllg, delas tillQéngen upp pA dessa
komponenter.

AvBkrtvnfngar på nnateriella anlåggnlngstiltgéngar kostnadsföre se att tillgångsns anskaffningsvärde, eventusllt minskat med beräknat reslväide vkl
nyitjandepsriodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttfandaperiod. Om en tlBflång har delats upp pä olika komponenter skrivs respektive
komponent av separat Över dsss nyt^andeperiod. Avskrivning päböijas år den materiella antäggnlngstlllgångan kan tas l bruk. Materiella
anlöggnlngatllfgéngarg nyttfandeperioder uppskattas till:

Fordon, datorer, kontorsinventarier. Instrument
Lättare maskiner

Tyngre maskiner, traverser

Byggnader

Stomme

Stammar

Fasad

Tak

Byggnadslnventarler och markanläggningar

3-7 ir

8-12 ir
13. 17 ir

25 ir

2Sir

25 ir

25 ir

10-27 ir

Nyttja n de period en för mark är obegrensad och därför skrivs mark Inte av.

Bedömda nyttja ndeperioder och avskrlvningsmetoder omprövas om det finns Indikationer pé att förväntad förbmknlng har förändrats väaentllgt Jämfört med
uppskattningen vid ffiregåends balansdag. De företaget ändrar bedömning ev nytt|and8perioder, omprövas även tflfgängens flVBntuela restvärde, Effekten
av dassa ändringar redovisas framätriktat.

Borttagande från balsnsråknlngen

Det redovisade värdet for en mateHall antäggnlngstlligång tas bort frén balansräkningen vid utrangering elter avyttring, silar när Inte nägra framtida
ekonomiska fördelar väntas frän användnhg efler utranssring/avyttring av tillgängen eller komponenten. Dgn vinst ellsr fSrlust Gom uppkommer när en
materiell an lägg n In g stiliga ng ener an komponent tas bort från balansräkningen är skidnadan fnellan vad sam eventuellt erhålls, efteravdrag för direkta
föreSIJnlngskostnader, och tlllaångens redovteade varde. Den reallsattonsvinst eller reallsattonsforlust som uppkommer när en materiell anläggnlngstllfgéng
elleren komponent tas bort fnän balansräknhgen redovisas l resultaträkningen som en övrig rörelsefritäkt elier Övrig röreteekostnad.

Nedskrivningar av materiella an läggning stil Ig Ang ar och Immateriella tlllgAngar
Vid varje balansdag analyserar förelagst de redovlsads värdena för [TiBtertella anläggningsUllgängar och Immaterlalla Ulgångar for att fastställa om det finns
någon indikaUon pé att dessa tlllgéngar har mlnskal l vänte. Om så är fallet, beräknas tillgångens étervlnnlngsvärde för att kunna fastställa väldet av en
eventueiB nedskrivning. Där del Inte är möjligt att beräkna återvlnnlngsvärdet för en enskiy tillgäng, beräknas återvlnnlngevärdet f&r den kassagenererande
enhet till vilken tillgången h&r.

4]
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NOTER

Alanflnnlngsvärdet är del högsta av verkligt värde med avdrag for försäljningskostnader och nytyandevärtfet Vorkllgt värde mad avdrag for
föreäUnlngskostnader är det pris som företaget beräknar kunna ertiältavkl en försäljning mellan kunniga, av varandra oberuönde parter, och som har ett
Inlresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförtlga till föreäfjningen. Vkl bBräknlng av nyttjandevgrde
diskonteras uppskattat framtkfa kassaflöde till nuvärde med en dlskontBrlngsränla fara skatt som åtsrspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars
tldavärde och de risher som förknippas med tillgången. För att beräkna de framUda kassaflödena har företaget använt budget och proQroserforde
kommande fem åren,

Om étervlnningsvärdet för an tltgéng (eller kassagBnererande enhet) faststäls till ett lägre värde än det redovisade värdet, skriva det redovisade värdet pé
UBgéngen (eöer den hassagenererands enheten) ned all Åtenflnnlngavärdel. En nedskrtvnlng har omedelbart kostnadsf&rts i resultaträkningen.

VU vaije balansdag gör f&retaget en bedömning om den tUlgare nedskrfvnlngen Inte längre är moth/erad. Onn séarfalletäterförenedekrtvnlngsn deMs eller
helt. Då en nedskrivning återförs, Ökar UHgängens (den kasaagenersrande enhetens) redovisade värde. Det recfovisade värdet efter éterfäring av
nodakrivnlng får Infe överskrida det redovisade värde som Bkulla fastställts om Ingen nedskrtvning gjorts av tillgdngen (den kassaBenererande enheten)
under tidigare år. En éterföring av en nedskrivning redovisas direkt l reauftaträknlngen.

Andelar l koncernföretag

Andelar i dotterförstag redovisBS Ull anskaffningsvärde, Utdelning frän cfotterfBretag redovisas sam Intäkt när rätten att få utoielnlng b8d6ms som säker och
kan beräknas pä ett tlllförilUigl sätt.

Varutagsr

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nattoförsäljnlngsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av
först- h-först-ut-metoden (FIFU). Nettoföreäljningavarde är (Brsäljnlngsvändet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras Ull
törsäljnlngstransakttonen.

l anskaffnlngsvänlot hgår utgifter för inköp, tillverkning samt andra utgifter Wr att bringa varorna 1NI deras aktuella plats och sktek, l anskaffningsvärdet for en
egentilJverkad tillgäng Ingår, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av Indirekta
tillverkningskostnader.

Likvida medel

Likvida medel Inkluderar kassamedel och disponibla Ullgodohavanden hos banker och andra kredtUnstitut samt andra kortfristiga Bkvida placGringar som lätt
kan omvandtas till kontanter och är föremal för en obetydlig risk för värd sfluktua tio ner. För att klassificeras som likvida medel får löptUen Inte överskrida tre
månader från tidpunkten för fär/äwet

Avsättningar

Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller Informell) som en följd av en Inträffad händBtee, det är sannoNkt att ett utflöda av
resurser kommer att krävas f&r att regtera förpliktelsen och en IJIIföriitlig uppskattning av beloppet kan göras.

En avséttnfng omprövas var|e balansdag och JustBras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den beflnllga
förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta
de utbetalningar som fön/äntas krävas fftr att reglera törpllktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar

Där en da! av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bti ersatt av en tredje part, ska gottgörelssn särredovisas som en
tillgång i balansräkningen när döt är se gott som säkert att den kommer att erhållas om företaget reglsrar förpliktelsen och betoppet kan beräknas tillförlitligt.

OmstfukturerlngsrBserv

En avsättning för omstrukturering av verksamhet nedovtsas dä företaget meste fullfölja omstruktureringen till följd av en legal ellar Informell förpliktetee. En
Informell förpliktelse föreligger när företaget har en fastställd och utförilg omslrukturerlngsplan och de som berörs har en välgrundad uppfattning om att
omstrukturerinflen kommer att genomföras.

Föriusfhoiihvhf

En avsättnhg för föriuslkontrakt redovisas de de oundvikliga utgifterna far att uppfylla kontraktet överstiger da förväntade ekonomiska fördelarna.

Aktieägartlllskott

Aktleägartillskott som en ägare lämnar redovisas som en ÖRning av andelens redovisade värde. Aktieägartillskoft som en ägare erhåller redovisas dlfekl l
eget kapital.

Ansvareförbi nd elsa r

framtida händelser, som inte hett ligger Inom företagets kontroll, Inträffar elter uteblir, eller en befinUfg förpflktelse (01 följd av Inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning eftereom det Inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas for att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens atoriek Inte kan beräknas med tillräcklig tillförliUlflhet. Ansvarsförbindelser redovisas hiom linjen l balansräkningen,

Kassaflödasanalys

Kassaflädeeanalysen visar företagBts föréndringar av f&retagets llkvkla medel under räkenskapsärel, Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den
Indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktfoner som medfört In- och utbetalningar.

Valutartslv

Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktusrar Ull följd av ändrade valufakureer. Företaget bedriver verksamhet pä ftera
o)B<a geografiska maiknaderoch l olika valutor och är ciärigenom exponerad för valutarisk. Exponeringen f&r valutarisk härrör huvudsakligen från
betalningsflöden l uUändsk valuta, se kallad transaktionsexponering samt från omräkning av balansposter l uUändsk vakita.

Företagets utflöden bestar huvudsakttgen av EUR samtkilgt som färetagsts Inflöden huvudsakligsn består av EUR Företaget är därmed l begränsad
omfattning påverkad av förändringar l dessa valutakurser.

^



NOTER

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Nedan redogörs för de vikUgasle antagandena om framäden, och andra viktiga källor tiil osäkertiet l uppskattnlnflar per balansdagen, som Innebär en
betydande risk för väsentliga Justeringar ! redovisade värden f&r tillgångar och skulder undsr nästa räkengkapsér.

Inkurans l varulager

Nedskrtvnlngsbehov är beräknal och bedömt uttfrån att det Inte skett någon tagarrörelse av objekt l på sax månader, bör nedskrivning ske med skillnaden
mellan lagervärde och skrotvärdet. Den beräknade Inkuransen uppger Uti -392 KSEK om hänayn tas till volymen av det sam kommer f&reäljas tl[( normalt
pris uppgår hkuransen Ul -101 KSEK, Därav bedöms ytterligare nedskrivning Inte aktuell.

Osäkra kundfbdringar
Reservering sker pékundfodringar förfallna med merfln 120 dagar.

Focfringsr hos koncernföretag

Per balansdagen har bolaget en fordran om 127MSEKhos moderf&rataget. Beakta! stycke) avseende fortlevnad l fön/altningaberättelBen, kan denna
fodren bedömas som osåter.

^
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Not l
Nettoomsättning

Dotterbolag

övriga koncernbolag
Utomstäende

Summa

Fördelning av nettoomsättnlng per region

Sverre

EU

Övriga Europa
NAFTA
övriga värfden

Riva ror, köpta produkter m. m.

Energi

Personalkostnader

Tjänster

Avskrivningar enligt plan

Nedskrivningar

Summa

2015/16
KSEK

201-1/15
KSEK

16885

l 802
247 030

6.4%

0, 7X
93. 0%

31 658

2263
3+4137

8,4X
0,6X

91.OX

265717 100,OX 378 058

KSEK KSEK

299613

100,OX

68 »40

132494
31 606

18465

14213

!5,9X

49,»X
11,»X
6, 9%

Sf%

1094(7

168342

49394

31845
19010

29,OX
.M. SX
13, IX
e,w
s, ox

Summa

Not 2
Rörelsens kostnader

2(5717 100,0% 378 058

201511t

100,0%

2014/15

162482

33397
48639

S5 089

7

o

251033
.48 074
67217

70 106

9808

5(929
503 167

l rörelsens kostnader Ingär arvoden och ersättningar till revisionsbolag med:

Revlslm

Deloltte

- Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

- Skatte rädglvnlng

- övriga tjänster

351

o

35
o

330
o

30
o

Swinma 386

Operaäoneflo leaslngavglfier.

^ets avgifter
Inom ett är

Senare än t ir men Inom 5 år

Senare an 5 är

360

l 17«

l 261

216

o

1965

l 261
21«

o

Inköp från koncernbolag Ingående! rörel se kostnader

Moderbolag

Övriga koncernbolag
Summa

2015(16
KSEK

78 139

16934
95073

%

26, l X

S.7X
31,7*

2014/15
KSEK

123795
72 58»

l »i 384

%

24, 6%

i4,4a
39,OX

^
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Not 3

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medelantal anstäSda

Kvinnor

Min
Summa

2015/16

II

70

ei

2014/15

20
97

117
Löfler och ersättningar VII

Styrelsen

VerkscSllande direktör

varav tantiem

övriga anställda

o

o

o

30014

II

o

o

46814

Totala löner och ersättningar 30014 46825

Sociala avglfcer enligt lag och avta)

varav pensionskostnader, styrelsen

varav pensionskostnader, verkställande direktor

varav pensfonskostnader, övriga

18(25

o

o

4066

20392

o

o

3714
Totala lönekostnader 48(3» 67217

Förpliktelser avseende pensioner elter liknande förminer utöver ovan finns ej.

VD:s anställningsvillkor

Mark Qchuta tillträdde som Verkställande direktör l november 201 0. Mark Cfchuta är anställd l moderbolaget Cogent Power Ltd.

Styrelsens verksarnhet

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter, varav bolagets verftställande direktör är en, alla valda av bolagsstämman. Dessutom Ingår crf ledamöter, ined
personliga suppleanter, valda av de fackliga organisationerna. För närvarande finns tvä kvinnor l styrelsen. Styrel searvode utgår personalrepresentanterna l
styrelsen med 700 kr per möte. Til! övriga st/retselfida möter har bolaget Inte betalat ut nSgon ersättning, varken lön eller styrel searvode.

Not 4

Avskrivningar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och Installationer

Summa

rar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och fnstallidoner

Summa

Not 5

Resultat från finansiefla investeringar

2015/lt

o

o

«

o

2015/16
o

o

o

o

2015/K

2014/15

216
9591

o

9807

2014/15
l 525

48 124
17

4966»

2014/15
Resultat från andelar l koncernföretag

Reallsatlonsresultat vid försäljning av andelar

Ränteintäkter från moderbolag

Ränteintäkter från ucomstäende

o

204 170
o

2858

53410

o

o

20

Summa 207 028 53430

Ränt&kostnätkr och flknonde fesuftatporter

Räntekostnader till moderbolag

Räntekostnader till utomstående

Beräknad flnansiell kostnad pensionsskuld *

B16

940
1044

816

82
l 154

Summa 2802 2052

* Den finansiella kostnaden pä pensionsskulden motsvarar 3, 7%

^
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Not 6

Boks l utsd is positioner

^kfllnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Summa

Not 7
Skatt

Aktuell skatt innevarande är *\,

Skatt hänförilg til! tidigare är *2

Summa

2015/16
o

o

2015/K
o

o

o

2014/15
16236

1623t

2014/15
2t70
-263

24C7
Effektiv skattesats l relation till resultat efter finansiella poster
Effektiv skattesats l relation til) resultat före skatt

*i Skatt avseende utdelning frän d&ttsrbolag
*i Återbetalning fastighetsskatt efter omprövning

Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad beroende på gällande skattesats

Redovisat resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats 22%

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Skatteeffekt av ej skattepliktiga trttakcer

Skatteeffekt av schablonränta pä perlodlseringsfonderra

Skatteeffekt av l är uppkomna underskott

Skatteeffekt härrförilg utdelning

Summa __ _ Q ^ ̂ Q
Justeringar som redovisats Innevarande år avseende

tidigare års aktuella skatt '2é3
Arets redovisade skattekostnad Q 2407

170330

-37 473
-5(4

46545
»

-8478
o

-57 495

12649
-i 188
12779

o

-21240
2670

Företaget har outn^jade uncferskottsavdrag uppgiende till 278940 KSEK (240405 KSEK), Dessa är e) redovisade dä det ej är sannolikt att bolaget Inom
snar framtid kommer att uppvisa ett skattepliktigt överskott.

Not 8

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden *)
UtgAende anskaffningsvärden

Ingäende planenllga avskrivningar

Försäljningar och utrangerlngar

Arets avskrivningar

Utgäende ptanenliga avskrivningar

Ingående nedskrivningar

Arets nedskrivning
Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

2016-03. 31
41(87
41 9B7

-34t22
o

o

-34 622
-l 525

o

. l 525
5840

2015-03-31
41 »87

41 987

-34406

o

-216

-34 621
o

. l 52S

. 1 525

5840

*) varav markvärde 5840 KSEK 5810 5840

^
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NOTER

Not 9

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Ingående planenl|ga avskrivningar

Arets avskrivningar
Utgäende planenllga avskrivningar

Ingående nedskrivningar

Arets nedskrivning
Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

Not 10
Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärds n

Ingående planenliga avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgående planenllga avskrivningar

IngSende nedskrhfningar

Arets nedskrivning
Utgående nedskrivningar

Plan enligt restvärde

Not II

Andelar i dotterföretag

2016.03-31
310(33
310»33

-262 BO»
o

-262 809
-4B124

o

-48124
o

201t. 03.31
12(53
12653

-1263S
o

-12635
. 17

o

-17

o

2015-03-31
310933

310933
-253218

-9591

. 2é2 809

o

-48 124
.48 124

o

2015-03. 31
12653

12653

-12653
o

"12635

o

-17
-17

o

Surahammars Bruks AB har har under aret sälc dotterbolagen l USA, Kanada samt Mexico

<^
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NOTER

Not 12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-03-31 2015-03-31
FÖrutbetalda kostnader

A-conto fakturering Telge Energi

Förutbetatda försäkringspremier

Upplupna ränteintäkter

övriga upplupna Intäkter

1953

Bl

1202
»

S<2

»10

l 176
1063

9

(70

Summa

Not 13

Eget kapital

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

Eget kapital vtd årets slut

Antalet akder (med krotvärde SEK )00) i moderbolaget L^pgir till 600 000 SL

Aktie.

kaplta!

60000

60000

Bundna

reserver

l'(900

14 »DO

3777

fria

reserver

-46 575

170331

123756

3828

Totalt

28325
170331

I986S6

Not 14
Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrlvnlngar

Summa

NettofÖrändrlng enligt resultaträkning, not A

Not 15

Avsättning for pensioner gcji liknande förpliktelser

FPG/PRI.pensfoner
Summa

201 (-03-31
o

o

o

201S-03-31
23 K9
23 14»

2015-03-31
o

o

. lt23t

2015-03-31
24698

14 {,96

Avsatt kapital försäkrat genom PRI (FÖrsäkrlngsbofaget PRI Pensionsgarantl, ömsesidigt)

^
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NOTER

Not 16

Övriga avs ättn i ngar

Kostnad för övertäckning av deponl av hydroxldslam
Omstruktureringsreserv, löner under uppsiignlngsdd

Pensionsåtagande, förtida pensioneringar

Sunima

Arbetet för au täcka företagets gam ta d epon l för hydroxldstam piglroch skall vara avslutat till utgången av 201 É,

Not 17

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2015-03-31 2015-03-31
»Öl l 237

O 13 174
o o

Wl 144)1

2016-03. 31 2015-03-31
Upplupna löner

Upplupna soda l a avgifter

Upplupen fastighetsskatt, löneskatt och avkastningsskatt

Upplupen provlslonsskuld

Upplupna kostnader

Övrigt

5722

3-178

< 572
l 495

8t0
23

7317

3580
7 189

935

2245
23

Summa

Not 18
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Kapltalförsäkrlng SPP, ställd som säkerhet för panslonsätagande

Ansvarsförbindelser gentemot FPG/PR)

Not 19

Övriga ej likviditetspåverkande poster, Kassaflödesanatys

Räntedel l pension ss ku kl

Förändringar Avsättningar

Suinma

16 150

2016^13-31
o

460

2015116
-l 046

-ISOS»
-16105

21 28»

2015-03-31
596
506

2014/15
-l 153
-8 187

-9340

^
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NOTER

Not 20
Definitioner

Justerat aget kaphal

Redovisat eget kapital okat med f OOS (76%) av de obeskattade reserverna.

Kapttalomsättnlngshastlghet

N ettoom sättning l forhällande till genomsnitdjgt sysselsatt hapltat,

Syiseliatt kapital

Balansomslutningen minskat med Icke räntebärande rörelseskulder och med

22% (22%) av de obeskattade resencma.

Avkastning pä (tntcrat eget kapital

Resultatet efter ftnansielta Intäkter och kostnader niirutat med 27% (22%)
schablonskatt l förhillande Ull genomsnittligt )usterat egat kapital.

Avkastning pA sysseltatt kapital

Resultat efter avskr^nlngar ökat med finansiella Intäkter l förhällande till

genomsnltdlgt sysselsatt kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital i förhiltandc till balansomslutningen.

B ruttovl nrtmargfnal
Bruttoresuftat l forhäJfande till nettoo m sättning,

Räretsem argi n al

Rörelseresultat i förhäilande till nettoomsättning.

Vinstmarginal

Resultat efter avskrivningar ökat med flnanstefb inräkter i förh&lhnde till

nettoom sättning,

Kaitaflödc

Kassaflöden frän den löpande verksamheten, Investerings- och

finanslerktgsverksamlKten.

Operativt kastaflödn

Kassaflöden frän den löpande verksamheten exkl. däri l^glende räntor, skatter

och utdelningar samt kassaflöde hänförllgt till inv&ster Ingår f

produktionsresurser.

Underskrifter

Resultat-och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den .......,.,................ ^016 för fastställelse.

Surahammar den i9s a\i. \s\"y 26.U

^1'J^-
Jo Rågan

Stephan Ländes;

Verkställande Direktör

Mark Cichuta

Sonny Ber'gfeklt

Af be tstogorrtpresentint

fa Lffidgren

AibefsiagafTepreswitant

Var revisionsberättelse awlker från standardformulering och har lämnats den ^5 £/ L/1^ O "^~

Delolixe AB

Harald J agn er

Auktoriserad rerisor
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Deloitte.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Surahammars Bruks Aktiebolag
Organisationsnummer 556050-1206

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Surahammars
Bmks Aktiebolag för räkenskapsåret 2015-04-01 - 2016-03-31.

Styrelsens och verkstäUanäe direktöfens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och for den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktöreii bedömer är nödvändig
f&r att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
dier pi fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Intemational
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen for att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte Innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn vätjer vilka åtgärder sam ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, 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 årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utfonna granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision inoefattar också en utvärdering av
ändaiiiålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten t styrelsens och verkställande direktörens
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 Surahainmars Bruks Aktiebolags
finansiella ställning per den 31 mars 2016 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden for året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltntngsberättelsen ar förentig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsståinman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det päverkar vårt uttalande vill vi fästa
uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen, som anger att det
föreligger en osäkerhet avseende TÄTA Steei UK limitcds
framtid. Beaktat att Surahammars Bruks Aktiebolag ägs av
TÄTA Steel UK Limited och har fordringar per
årsbokslutsdagen som uppgår till 127 MSEKpåTATA Steel
UK Limited så föreligger faktorer som kan leda till betydande
tvivel kring Surahammars Bruks Aktiebolags förmåga att
fortsätta verksamheten.

Rapport om andra krav eiiligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Surahammars Bruks Aktiebolag för
rikcnskapsiret 2015-04-01 -2016-03-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande boiagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

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

Som underlag for vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget for att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig 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 inliämtat 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 for räkenskapsåret.

Anmärkning
Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit
möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla
årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Göteborg den 28 oktober 2016
Deloitte AB

Harald Jagne
Auktoriserad revisor


