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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg 
Energi Gasnät AB, organisationsnummer 556029-
2202, avger följande årsredovisning för räkenskaps-
året 2015-01-01 – 2015-12-31. Göteborg Energi 
Gasnät AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg 
Energi AB (organisationsnummer 556362-6794), med 
säte i Göteborg, som i sin tur ägs av Göteborgs 
Stadshus AB (organisationsnummer 556537-0888). 

Information om verksamheten 
Företaget skall anlägga, äga och förvalta naturgas-
ledningar och övriga anläggningar i anslutning till 
överföring av naturgas och biogas. Detta innefattar 
reducerings- och kompressorstationer, abonnent-
centraler, mätare med mera. Företaget ska äga och 
förvalta aktier i företag som bedriver liknande 
verksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt att 
driva därmed förenlig verksamhet. 

Under år 2015 har totalt 1 627 (1831) GWh  
överförts i gasnätet varav 1 546 GWh (1773) naturgas 
och 81 GWh (58) biogas. 

Företaget har 8 400 (8 500) anslutna naturgas-
anläggningar inom segmenten fjärrvärme, 
industri/process, transport, restaurang och hushåll. 

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att 
verksamheten är i linje med kommunens ändamål med 
sitt ägande av företaget och att företaget har följt de 
principer som framgår 3 § i bolagsordningen. 

Väsentliga händelser under och efter 
årets utgång 
Under året har 12 avtal (19) tecknats med nya kunder. Av 
dessa har 8 (19) anslutits till nätet under 2015. Trenden 
med kunder som väljer att avsluta sina avtal fortsätter. 
Detta gäller främst villor och lokaler med uppvärmning 
som minskat med cirka 30 stycken. Även gasspisackorden 
har minskat i antal med cirka 100 stycken. 

De omfattande reinvesteringar som har gjorts under 
senare år har fortsatt visat gott resultat med trend för 
läckstatistik som är fortsatt låg.  

Arbetet med att fysiskt koppla av före detta kunder 
från nätet fortsätter. Syftet är att det inte ska finnas 
serviser på privat tomtmark som är driftsatta men som 
saknar kund/förbrukning. Under året har ett 60-tal 
avkopplingar genomförts. 

Under året har arbete pågått med att förbereda 
underlag i samband med överklagan av intäktsramen. 
Muntlig förhandling skedde i Linköpings förvaltnings-
domstol i november.  Företaget företräds av ombud.  

 

Den 1 februari avkunnade förvaltningsrätten dom i 
målet avseende överklagan om intäktsram. 
Förvaltningsrätten fastställde metod för den riskfria 
räntan och kalkylränta enligt WACC metod beräknas till 
6,82 %. Det ger bolaget en intäktsram som inte 
begränsar möjligheten till full rådighet över kommande 
prissättning och därmed intäkterna.   

Övriga frågor har klarats av under året i dialog  
med Ei.  

Förväntad framtida utveckling 
Företaget arbetar med förtätningar av gasnätet i de 
områden företaget idag har gaskunder. Detta resulterar i 
att ett antal restauranger ansluts till nätet. Företaget ser 
en stabil utveckling av verksamheten med en stadig 
kundbas i industrisegmentet. Nedgången i antal 
privatkunder påverkar inte företagets lönsamhet eller 
möjligheter till fortsatt vinstgenererande. 

Verksamhetens påverkan på miljön 
Företaget är certifierat och revideras regelbundet enligt 
kvalitet ISO 9001:2008 och miljö ISO 14001:04.  

Miljöarbetet bedrivs med personal från 
moderföretaget Göteborg Energi AB. Moderföretaget har 
ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Principer för riskhantering 
Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett 
mindre antal finansiella risker. Koncernens finansiella 
riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt 
principer som godkänts av styrelsen. 

Risker i verksamheten 
Den stora risken för företaget är att värmekunder väljer 
alternativa bränslen för sitt energibehov. 

Företagets största kund har en priskonstruktion som 
är en spegling av Swedegas priskonstruktion i syfte att 
säkra ekonomisk exponering i samband med 
effektbokningen mot Swedegas. 

Företaget bedriver en verksamhet som definieras 
som naturligt monopol och är därmed reglerad samt 
övervakad av myndigheten Ei. 
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Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): 
 

Balanserad vinst 7 621 
Årets resultat -1 219 
Summa 6 402 
 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
 

I ny räkning överföres 6 402 
Summa 6 402 
 
Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget med 
25 885 616 kr. 

För företagets resultat och ställning vid räkenskaps- 
årets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 
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Fina nsiella rapporter 

Resultaträkningar 
   

Belopp i tkr Not 2015 2014 

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 2 161 377 164 134 
Anslutningsavgifter  198 665  
Övriga intäkter  324 - 

Summa rörelsens intäkter  161 899 164 799 
    
Rörelsens kostnader    
Kostnader för överföring och inköp av gas  -82 575 -84 603 
Övriga externa kostnader 3, 16 -40 122 -39 022 
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 7, 8 -15 371 -15 228 

Summa rörelsens kostnader  -138 068 -138 853 
    
RÖRELSERESULTAT  23 831 25 946 
    
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 8 194 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -1 395 -1 920 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  22 444 24 220 
    
Bokslutsdispositioner 6 -22 445 -24 216 

ÅRETS RESULTAT  -1 4 
 
  



Balansräkningar  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

6 
GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 

Balansräkningar 
   

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar    
Ledningsrätter 7 906 916 

Summa immateriella anläggningstillgångar  906 916 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 216 273 226 644 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 9 8 331 4 619 

Summa materiella anläggningstillgångar  224 604 231 263 
    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  225 510 232 179 
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager     
Råvaror och förnödenheter 10 60 60 

Summa varulager   60 60 
    
Kortfristiga fordringar     
Fordringar hos moderföretag  - 12 321 
Övriga fordringar  1 6 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 6 011 5 257  

Summa kortfristiga fordringar  6 012 17 584 
    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  6 072 17 644 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  231 582 249 823 
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Balansräkningar, forts 
   

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
EGET KAPITAL    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  1 000 1 000 
Reservfond  1 1 

Summa bundet eget kapital  1 001 1 001 
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  7 3 
Årets resultat  -1 4 

Summa fritt eget kapital  6 7 

SUMMA EGET KAPITAL  1 007 1 008 
    
OBESKATTADE RESERVER 12 199 035 202 476 
    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Skulder till moderföretag 13 15 000 30 000 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  15 000  30 000  
    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder  570 346 
Övriga skulder  377 307 
Skulder till koncernföretag 15 2 517 - 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 13 076 15 686 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  16 539 16 339 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  231 582 249 823 
    
POSTER INOM LINJEN    
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Rapport över förändring i eget kapital  
 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital  

Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond 
 Balanserat 

resultat Årets resultat 
Summa eget 

kapital 
Belopp vid årets ingång 2014-01-01 1 000 1  3 - 1 004 
Disposition av föregående års resultat       
Årets resultat     4 4 

Belopp vid årets utgång 2014-12-31 1 000 1  3 4 1 008 
       
Belopp vid årets ingång 2015-01-01 1 000 1  3 4 1 008 
Disposition av föregående års resultat    4 -4  
Årets resultat     -1 -1 

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 1 000 1  7 -1 1 007 
 
Aktiekapitalet utgörs av 1 000 aktier. 
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Kassaflödesanalyser 
Belopp i tkr Not 2015 2014 
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  22 444 24 220 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m     
- avskrivningar 7, 8 15 371 15 228 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  37 815 39 448 
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar   10 549 14 488 
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder   -1 957 3 435 
Ökning(-)/Minskning(+) av tillgodohavande på     
koncernkonto hos moderföretaget  2 157 -13 355 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  48 564 44 016 
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 9 -8 701 -8 017 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8 701 -8 017 
    
Finansieringsverksamheten    
Amortering av låneskulder 13 -15 000 -15 000 
Lämnade(-)koncernbidrag 6 -24 863 -20 999 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -39 863 -35 999 
    
ÅRETS KASSAFLÖDE     
Likvida medel vid årets början  - - 
Likvida medel vid årets slut  - - 
 
 
Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen 
bland fordringar hos moderföretag. Behållningen vid årsskiftet uppgick till 16 283 tkr (18 440). 
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Noter 
1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Års-
redovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (”K3”). 

Intäktsredovisning 
Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas 
vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses 
försäljningsvärdet med avdrag för mervärdeskatt. 

Anslutningsavgifter är engångsersättningar från 
kunder i samband med gasanslutningar vilka intäktsförs 
i samband med påbörjad leverans av anslutningen 
samtidigt som utgiften för anslutningen bokförs som 
anläggningstillgång och skrivs av enligt plan. 

Koncernen Göteborg Energi tillämpar koncern-
fakturering vilket innebär att endast moderföretaget 
Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens 
kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande 
företagen i koncernen, vilket framgår av fakturan. 
Företaget redovisar därför inte någon utestående 
kundfordran vid fakturering utan en fordran på moder-
företaget. Vid utebliven betalning från extern kund 
kvartstår risken för kreditförluster hos företaget.  

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i 
uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga 
skatteskulder/skattefordringar sker till nominellt belopp 
och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är 
beslutade. 

För poster som redovisas i resultaträkningen, 
redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som 
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-
metoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. 

I företaget redovisas på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning den uppskjutna 
skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de 
obeskattade reserverna. 

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

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan 
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare 
bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för 
innevarande och framtida perioder. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av tillgångar och påbörjas det år 
då anläggningen tas i drift.  

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms 
vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa 
komponenter som avskrivs separat över dess 
nyttjandeperioder. 

Utgifter för immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

Bedömda nyttjandeperioder och 
avskrivningsmetoder omprövas om det finns en 
indikation på att dessa har förändrats jämfört med 
uppskattningen vid föregående balansdag. 
 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Ledningsrätter 1 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3–10 

Nedskrivningar immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 
När det finns en indikation på att en tillgång eller en 
grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning 
av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet 
överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det 
redovisade värdet omedelbart ned till detta 
återvinningsvärde. Om det skäl som låg till grund för 
nedskrivning inte längre föreligger ska nedskrivning 
återföras. 

Lånekostnader 
Samtliga lånekostnader redovisas i företaget som en 
kostnad i resultaträkningen för den period de hänförs 
till. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  

Övriga likvida medel redovisas i ett koncernkonto 
med Göteborg Energi AB och redovisas som förändring 
av tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget 
under kassaflöde från den löpande verksamheten. 
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Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Erhållna 
aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Koncernföretag 
Med koncernföretag avses de företag som ingår i 
koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. 

Uppgifter om moderföretag 
Göteborg Energi Gasnät AB är ett helägt dotterföretag till 
Göteborg Energi AB (organisationsnummer 556362-
6794) med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i 
koncernen med Göteborgs Stadshus AB (organisations-
nummer 556537-0888) som moderföretag. Göteborg 
Energi Gasnät AB ingår i koncernredovisning som 
upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs 
Stadshus AB. 
 

2 Nettoomsättning och rörelseresultat  
 Nettoomsättning Rörelseresultat 
 2015 2014 2015 2014 
Naturgas 161 377 164 134 23 831 25 946 
Summa 161 377 164 134 23 831 25 946 
 

3 Medelantal anställda och 
personalkostnader 

I Göteborg Energi Gasnät AB finns ingen anställd personal. 
Samtliga tjänster köps från Göteborg Energi AB. Arvoden 
till styrelseledamöter har ej utbetalats under år 2015. 

VD-tjänst har köpts från Göteborg Energi AB för 
250 tkr (250). 

Löner och ersättningar till verkställande direktör och 
ledande befattningshavare, som är anställda i moder-
företaget överensstämmer med sedvanliga 
anställningsavtal. 

 

4 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 2015 2014 

Ränteintäkter 8 194 
Summa 8 194 

varav från koncernföretag 8 194 
 

5 Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 2015 2014 
Räntekostnader -1 395 -1 920 
Summa -1 395  - 1 920 

varav till moderföretaget Göteborg Energi AB -1 395 -1 920 
 

6 Bokslutsdispositioner 
 2015 2014 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 3 441 647 
Koncernbidrag lämnat -25 886 -24 863 
Summa -22 445 -24 216 
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7 Ledningsrätter 
2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 1 008 1 008 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 008 1 008 
Ingående avskrivningar -92 -82 
Årets avskrivningar -10 -10 
Utgående ackumulerade avskrivningar -102 -92 
Utgående planenligt restvärde 906 916 

Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid. 

8 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 362 901 355 148 
Omklassificering 4 989 7 753 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 367 890 362 901 
Ingående avskrivningar -136 257 -121 039 
Årets avskrivningar -15 361 -15 218 
Utgående ackumulerade avskrivningar -151 618 -136 257 

Utgående planenligt restvärde 216 273 226 644 

Maskiner och andra tekniska anläggningar utgörs av 
naturgasledningar. 

9 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 4 619 4 355 
Inköp 8 701 

 
8 017 

Omklassificering -4 989 -7 753 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 331 4 619 

10 Varulager 
Varulager är den naturgas som naturgasnätet innehåller, 
det vill säga den gas som krävs för att fylla ett tomt rör 
till drifttryck. 

11 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

2015-12-31 2014-12-31 
Upplupna energiintäkter 6 011 5 257 
Summa 6 011 5 257 

12 Obeskattade reserver 
2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar  
enligt plan 199 035 202 476 
Summa 199 035 202 476 

13 Skulder till moderföretag 
2015-12-31 2014-12-31 

Kortfristig del av  
reverslån från moderföretag 15 000 15 000 
Summa kortfristiga räntebärande 
skulder 15 000 15 000 
Skulder som förfaller 1-5 år  
efter balansdagen  15 000 30 000 
Summa långfristiga räntebärande 
skulder 15 000 30 000 
Summa räntebärande skulder 30 000  45 000 

Kortfristig del av räntebärande skulder redovisas netto 
bland fordringar hos moderföretag. Under året har en 
amortering på 15 000 tkr gjorts. 

Av företagets långfristiga räntebärande skulder 
förfaller 15 000 tkr efter två år.  

14 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

2015 -12-31 2014-12-31 
Upplupna kostnader stamnät 12 839  15 400 
Övriga upplupna kostnader 237 286 
Summa 13 076 15 686 
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15 Transaktioner med närstående 
Göteborg Energi Gasnät AB ingår i koncernredovisningen 
som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som 
Göteborgs Stadshus AB. Några transaktioner med 
ledande befattningshavare eller nyckelpersoner, utöver 
vad som framgår av not 4, har inte förekommit. 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Av årets försäljning avser 59 procent (59) försäljning till 
koncernföretag. Av totala inköp avser 33 procent (31) 
inköp från koncernföretag.  

Vid inköp från koncernföretag tillämpas samma 
principer för prissättning som vid transaktioner med 
externa parter. 

Försäljning till närstående 2015 2014 
Göteborg Energi AB 92 800 92 466 
Övriga koncernföretag 2 221 5 060 
Summa 95 021 97 526 

Inköp från närstående 2015 2014 
Göteborg Energi AB 40 264 39 116 
Övriga koncernföretag 31 89 
Summa 40 295 39 205 

Skulder avseende närstående 2015 2014 
Göteborg Energi AB 2 517 - 
Summa 2 517  - 

Som närstående betraktas företag inom Göteborg Energi-
koncernen och övriga företag där Göteborgs Stad har 
bestämmande inflytande. Inga transaktioner med 
väsentliga belopp föreligger utöver ovan redovisade 
belopp. 

16 Ersättning till revisorer 
2015 2014 

Revisionsuppdrag 60 58 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 12 - 
Skatterådgivning - - 
Övriga tjänster 65 
Summa  137 58 

Arvoden 2015 avser Ernst & Young AB förutom övriga 
tjänster som avser Deloitte AB, 2014 avser Deloitte AB. 
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GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 

Göteborg den 10 februari 2016 

Andreas Rydbo 
Styrelsens ordförande 

Niclas Törnell Lars Holmquist 

Magnus Hedgran 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats 
den 29 februari 2016. 

Ernst & Young AB 

Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Vår granskningsrapport har lämnats den 10 februari 2016. 

Vivi-Ann Nilsson Ulf Rothmyr 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Göteborg Energi Gasnät AB, 
organisationsnummer 556029-2202. 
 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Göteborg Energi Gasnät AB för räkenskapsåret  
2015-01-01-2015-12-31.  

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg 
Energi Gasnät AB för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens 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 för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, 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 revisionen för 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 årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 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 utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i 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 Göteborg Energi Gasnät ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2014 har utförts av en 
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 
3 februari 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen.  

Rapport om andra krav enligt 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 Göteborg Energi Gasnät AB för 
räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. 

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 
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 vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för 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 för 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 aktiebolags-
lagen, 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. 

Göteborg den 29 februari 2016 
Ernst & Young AB 

Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport  

Till årsstämman i Göteborg Energi Gasnät AB 
organisationsnummer 556029-2202 
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom 
 
Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda 
lekmannarevisorer, har granskat Göteborg Energi Gasnät 
AB:s verksamhet under år 2015.  

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och 
föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.   

Vårt ansvar är att granska och bedöma om bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 
kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och med 
beaktande av de beslut kommunfullmäktige och 
årsstämman fattat.  
 
 
 
 
 
 
 

En sammanfattning av utförd granskning har över-
lämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i 
en granskningsredogörelse.  

Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår 
bedömning. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig. 
 
 
Göteborg den 10 februari 2016 
 
 
 
Vivi-Ann Nilsson Ulf Rothmyr 
av kommunfullmäktige  av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor 
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