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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Lidköping 
Biogas AB, organisationsnummer 556801-7577 med 
säte i Göteborg, avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Lidköping 
Biogas AB ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, 
organisationsnummer 556362-6794 med säte i 
Göteborg och 5 procent av Lidköpings kommun, 
organisationsnummer 212000-1694. Göteborg Energi 
AB ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB, 
organisationsnummer 556537-0888, som i sin tur ägs 
av Göteborgs Stad. 

Information om verksamheten 
Företagets affärsidé är att producera och sälja biogas, 
liksom annan därmed förenlig verksamhet. Företaget 
äger och förvaltar en förvätskningsanläggning för biogas. 

Uppgraderad biogas köps från Swedish Biogas 
International (SBI). Större del av biogasen likvifieras i 
företagets anläggning och säljs vidare i flytande form till 
kund. Resterande biogas säljs som gasformig biogas.  

Väsentliga händelser under året  
Under 2015 har ägarna för Lidköping Biogas AB bedrivit 
en avyttringsprocess av bolaget. Diverse avtal som 
hanterats via moderbolaget har därför flyttats över till 
Lidköping Biogas som avtalspart. Den 10 december 
ingicks ett avtal om att sälja aktieinnehavet i Lidköping 
Biogas AB till Fordonsgas Sverige AB med tillträde den 
1 februari 2016. 

Anläggningen har under året producerat mindre 
flytande biogas än förväntat. Bolagets leverantör av 
biogas har vid två tillfällen under året haft större stör-
ningar i sin produktion och leverans vilket påverkat 
Lidköping Biogas förmåga att producera under samman-
lagt 12 veckor. Bolaget har med anledning av leverans-
störningarna drivit två ärenden på tvistiga belopp 
gentemot leverantören vilka avslutats i en förlikning. 

Under året har en kvalitetsavvikelse gällande biogas-
leveransen för 2014 reklamerats till leverantören men även 
det ärendet har reglerats i förlikning. Bolaget har även 
mottagit två reklamationer pga bristande leverans till kund 
men har ännu inte mottagit några krav kopplat till detta. 

Under hösten har det förelegat ett tekniskt problem i 
förvätskningen som begränsat LBG produktionen och 
krävt regelbundna produktionsavbrott. Felet åtgärdades 
i november. I samband med detta utfördes även för-
beredande arbete inför driftsättning av anläggningens 
boosterfunktion vars syfte är att öka förvätsknings-
kapaciteten på anläggningen. Projektet beräknas färdigt i 
början av 2016. 

Under sommaren genomgick anläggningen ett större 
revisionsstopp med service av utrustning samt tryckkärls-
besiktning. Revisionen förlöpte utan anmärkning. 

Anläggningen har med rätt förutsättningar visat på en 
hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Andelen fackling på 
grund av driftsrelaterade problem har avsevärt minskat 
under året och bolaget har även uppvisat en av sina högsta 
produktionsmånader någonsin. 

Väsentliga händelser efter årets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps-
årets utgång men före undertecknandet av denna 
årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga.  

Förväntad framtida utveckling 
Inriktningen är att fortsätta optimeringen av produktionen 
i avvaktan på en eventuell avyttring. 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 
De största riskerna för företaget är kopplade till omvärlds-
faktorer som sjunkande oljepriser och branschens 
utveckling avseende substrat och biogasmarknaden. Då 
företaget köper en uppgraderad biogas så påverkar 
substratmarknaden företaget indirekt. De ekonomiska 
förutsättningarna, i denna situation, hos företagets 
leverantör av biogas är en osäkerhetsfaktor och risk då 
bolaget endast har en leverantör av biogas. Uteblivna stöd 
för att stärka biogasmarknaden påverkar avsättningen och 
försäljningspriset i negativ riktning.  

Om fler konkurrerande anläggningar etableras inom 
biogasbranschen påverkas prisbilden och därmed 
företagets förutsättningar. 

Verksamhetens påverkan på miljön 
Företaget har tillsammans med Lidköpings kommun och 
Swedish Biogas AB fått ett miljötillstånd att producera 
flytande och gasformig biogas.  

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): 
 
Balanserad vinst  43 955 703 
Årets resultat 4 261 152 
Summa 48 216 855 
 
Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel disponeras så 
att:  
I ny räkning överförs 48 216 855 
Summa 48 216 855 
 
För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets 
utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 
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Fina nsiella rapporter 

Resultaträkningar 
Belopp i tkr Not 2015 2014 

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  41 949 49 309 

Övriga rörelseintäkter  2 375 - 

Summa rörelsens intäkter 10 44 324 49 309 
    

Rörelsens kostnader    

Råvaror för energi  -36 995 -44 917 

Övriga externa kostnader 2 -5 388 -6 178 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8, 9 -1 281 -1 273 

Summa rörelsens kostnader 10 -43 664 -52 368 
    

RÖRELSERESULTAT  660 -3 059 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 9 89 

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -2 -80 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  667 -3 050 
    

Bokslutsdispositioner 5 4 796 8 516 

Skatt på årets resultat 7 -1 202 -1 202 

ÅRETS RESULTAT  4 261 4 264 
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Balansräkningar 
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 
TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark  8 2 885 3 042 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 13 799 14 923 

Summa materiella anläggningstillgångar  16 684 17 965 
    

Finansiella anläggningstillgångar    

Uppskjuten skattefordran  3 737 4 939 

Summa finansiella anläggningstillgångar  3 737 4 939 
    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  20 421 22 904 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos moderföretag 11 30 808 31 606 
Övriga fordringar  2 535 114 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  199 190 
Summa kortfristiga fordringar  33 542 31 910 
    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  33 542 31 910 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  53 963 54 814 
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  100 100 
Summa bundet eget kapital  100 100 
    
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  43 956 39 692 
Årets resultat  4 261 4 264 
Summa fritt eget kapital  48 217 43 956 
    
SUMMA EGET KAPITAL   48 317 44 056 
    
OBESKATTADE RESERVER 6 1 704 6 500 
    
KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder  444 126 

Skulder till koncernföretag  529 741 

Övriga kortfristiga skulder  29 198 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 940 3 193 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  3 942 4 258 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  53 963 54 814 
    
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 
 Balanserat 

resultat Årets resultat 
Summa eget 

kapital 
Belopp vid årets ingång 2014-01-01 100  35 431 4 261 39 792 
Disposition av föregående års resultat   4 261 - 4 261 - 

Årets resultat    4 264 4 264 

Belopp vid årets utgång 2014-12-31 100  39 692 4 264 44 056 
      

Belopp vid årets ingång 2015-01-01 100  39 692 4 264 44 056 

Disposition av föregående års resultat   4 264 -4 264 - 

Årets resultat    4 261 4 261 

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 100  43 956 4 261 48 317 
      
 
Aktiekapitalet utgörs av 13 000 aktier. 
 
  



 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Noter 

7 
LIDKÖPING BIOGAS AB 

Noter 
1 Redovisnings- och värderingsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings-
nämndens 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 mervärdesskatt. 

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 ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i 
uppskjuten skatt. 

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

För poster som redovisas i resultaträkningen, redo-
visas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redo-
visas 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. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings- 
värde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Den fastställda 
nyttjandeperioden prövas löpande. 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. 
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.  

I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnads-
tiden. Denna ränta kostnadsförs löpande. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer 
av tillgångar och påbörjas det år då anläggningen tas i 
drift. 
 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

  
Byggnader 4 
Markanläggningar 5 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4-10 

Nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 
I samband med årsbokslut prövas om det finns en 
indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar 
minskat i värde. I de fall det redovisade värdet överstiger 
det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade 
värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högsta av det verkliga värdet 
eller nyttjandevärdet av tillgången. 

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. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Erhållna 
aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Statliga stöd 
Statliga bidrag relaterade till investeringar redovisas som 
en reducering av värdet på den anläggningstillgång 
bidraget avser att täcka. Villkor förknippade med 
redovisade statliga bidrag har uppfyllts. 

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

Uppgifter om moderföretag 
Lidköping Biogas AB ägs till 95 procent av Göteborg 
Energi AB, organisationsnummer 556362-6794 med säte 
i Göteborg och 5 procent av Lidköpings kommun, 
organisationsnummer 212000-1694. Göteborg Energi AB 
ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB, organisations-
nummer 556537-0888, som i sin tur ägs av Göteborgs 
Stad. Lidköping Biogas AB ingår i koncernredovisning 
som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som 
Göteborgs Stadshus AB. 
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2 Personalkostnader 
I Lidköping Biogas 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 126 tkr 
(126).  

Verkställande direktör är anställd i moderföretaget 
med sedvanligt anställningsavtal. 

3 Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 2015 2014 
Ränteintäkter 9 89 
varav från koncernföretag 3 88 

 

4 Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 2015 2014 
Räntekostnader -2 -80 
varav till moderföretaget Göteborg Energi AB - -80 

 

5 Bokslutsdispositioner 
 2015 2014 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan 4 796 -2 494 
Koncernbidrag erhållet - 11 010 
Summa 4 796 8 516 

 

6 Obeskattade reserver 
 2015 2014 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 1 704 6 500 
Summa 1 704 6 500 

 

7 Skatt på årets resultat 
 2015 2014 
Uppskjuten skatt -1 202 -1 202 
Summa -1 202 -1 202  

 
8 Byggnader och mark 
 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 11 408 11 408 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 11 408 11 408 
Ingående avskrivningar -392 -235 
Årets avskrivningar -157 -157 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -550 -392 
Ingående nedskrivningar -7 973 -7 973 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -7 973 -7 973 
Utgående planenligt restvärde 2 885 3 042 

 
Statligt bidrag om totalt 16 050 tkr ingår i 
anskaffningsvärdet fördelat mellan Byggnader och mark 
och Maskiner och andra tekniska anläggningar.  

9 Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 60 769 60 689 
Omklassificering - 80  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 60 769 60 769 
Ingående avskrivningar -2 789 -1 673 
Årets avskrivningar -1 124 -1 116 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -3 913 -2 789 
Ingående nedskrivningar -43 057 -43 057 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -43 057 -43 057 
Utgående planenligt restvärde 13 799 14 923 

 
Statligt bidrag om totalt 16 050 tkr ingår i anskaffnings-
värdet fördelat mellan Byggnader och mark och Maskiner 
och andra tekniska anläggningar.  

10 Inköp/försäljning koncernföretag 
Av årets försäljning avser 96 procent (96) försäljning till 
koncernföretag. Av totala inköp avser 14 procent (16) 
inköp från koncernföretag.  

11 Fordringar hos koncernföretag 
Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkonto-
förhållande med moderföretaget och redovisas i 
balansräkningen bland fordringar hos koncernföretag. 
Behållningen vid årsskiftet uppgick till 23 161 tkr  
(12 464). 
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12 Finansiella och andra risker 

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

Valutarisk 
Exponering i utländsk valuta är inte tillåtet enligt 
koncernens finansiella anvisningar. 

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för att förändringar i den 
allmänna räntenivån omedelbart får väsentlig påverkan 
på koncernens resultat. Moderföretaget utgör koncern-
bank och tillhandahåller lån till dotterbolagen. 
Koncernen lånar med tre månaders räntebindning och 
använder räntederivat för räntesäkring. 
Ränteexponeringen utgörs av räntebärande skulder och 
tillgångar samt derivat och beräknas såsom den 
genomsnittliga räntebindningstiden som tillåts vara 
inom intervallet 24 till 84 månader, med ett riktvärde 
på 30 månader. Hanteringen styrs via koncernens 
Finansiella Anvisningar. 

Kreditrisk 
Företaget har ingen väsentlig kreditrisk. Koncernen 
Göteborg Energi har fastställda riktlinjer för att säkra 
att försäljning sker till kunder med lämplig 
kreditbakgrund.  

Finansieringsrisk 
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering 
inte kan erhållas. Koncernens finansiella risker hanteras 
av moderföretagets finansfunktion som också är 
koncernens internbank. Refinansieringsrisken är 
mycket liten. 

Råvarurisk 
Företaget köper råvaror inom ett produktområde som 
är under utveckling. Prisrisken vid råvaruinköp 
hanteras genom att indexavtala råvarukostnaden så att 
kostnadsindex speglas mot de prisindex som finns i 
kundavtal. Företaget är beroende av en leverantör 
avseende uppgraderad biogas. 
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Revisionsberättelse  

Till årsstämman i Lidköping Biogas AB 
organisationsnummer 556801-7577 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lidköping 
Biogas 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 
årsredovis-ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. 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 års-redovisningen. 

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 Lidköping Biogas ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen 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 6 
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 Lidköping Biogas 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 januari 2016 
Ernst & Young AB 
 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport  

Till årsstämman i Lidköping Biogas AB,  
organisationsnummer 556801-7577 
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom 
Till Lidköpings kommunfullmäktige för kännedom 
 
Vi, av ägarkommunernas kommunfullmäktige-
församlingar utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Lidköping Biogas 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 
överlämnats 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 29 januari 2016 
 
 
Vivi-Ann Nilsson  Urban Sandgren 
av Göteborgs av Lidköpings 
kommunfullmäktige kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor 
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