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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Rya Nabbe Depå AB, organisations-
nummer 556459-5113 med säte i Göteborg, avger 
följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 
– 2015-12-31. Rya Nabbe Depå AB är ett helägt dotter-
företag till Göteborg Energi AB (organisationsnummer 
556362-6794) som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus 
AB (organisationsnummer 556537-0888). 

Information om verksamheten 
Ändamålet med företagets verksamhet är att äga och 
förvalta fast och lös egendom samt att i övrigt idka 
därmed förenlig verksamhet. 

Företaget äger hamnanläggningen Rödjan 727:11. I ett 
bergrum på fastigheten finns åtta plåtcisterner. 

Rya Nabbe Depå AB har sedan 2002 ett hyresavtal  
med Nordic Storage AB, som är verksamt på olje-
marknaden och är intresserad av att tillgodogöra sig det 
värde som marknadsföring av cisternerna och tjänster 
kring de förvarade produkterna representerar. Avtalet 
sträckte sig fram till tredje kvartelet 2015 och är nu 
avslutat. Anläggningarna drivs nu av moderbolaget 
Göteborg Energi AB. 

Uthyrning under 2015 har inte genererat några 
intäkter, föregående år var intäkterna 65 000 kronor.  

Styrelsen 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 året och 
efter årets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat under året eller 
efter räkenskapsårets utgång före undertecknandet av 
denna årsredovisning som är att beteckna såsom 
väsentliga. Bolaget har under året erhållit godkännande 
från Kommunfullmäktige att genomföra planerad fusion 
med moderbolaget Göteborg Energi AB. 

Verksamhetens påverkan på miljön 
Företaget äger en tillståndspliktig anläggning.  Tillstånd 
avseende hantering av brandfarliga varor svarar 
fastighetsägaren för. Dessa tillstånd innehas av Rya Nabbe 
Depå AB. 

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): 
 
Balanserad vinst 3 806 091 
Årets resultat 15 305 
Summa 3 821 396 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  
 
I ny räkning överförs 3 821 396 
Summa 3 821 396 
 
Koncernbidrag har erhållits från moderföretaget med  
702 982 kr. 

För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets 
utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 
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Fina nsiella ra pporter 

Resultaträkningar 
   

Belopp i kronor Not 2015 2014 
    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  - 65 000 
Summa rörelsens intäkter  - 65 000 
    
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  -688 467 -17 459 
Summa rörelsens kostnader  -688 467 -17 459 
    
RÖRELSERESULTAT  -688 467 47 541 
    
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 2 170 16 965 
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -1 380 - 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -687 677 64 506 
    
Bokslutsdispositioner 4 702 982 -64 499 
ÅRETS RESULTAT  15 305 7 
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Balansräkningar 
Belopp i kronor Not 2015-12-31 2014-12-31 
TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Hamnanläggningar 5 1 030 825 1 030 825 
Summa materiella anläggningstillgångar  1 030 825 1 030 825 
    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  1 030 825 1 030 825 
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar    
Fordran hos moderföretag 6 2 933 012 2 832 236 
Övriga fordringar  10 860 532 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  - 65 000 
Summa kortfristiga fordringar  2 943 872 2 897 768 
    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  2 943 872 2 897 768 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  3 974 697 3 928 593 
    
EGET KAPITAL     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital   100 000 100 000 
Reservfond  20 000 20 000 
Summa bundet eget kapital  120 000 120 000 
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  3 806 091 3 806 084 
Årets resultat  15 305 7 
Summa fritt eget kapital  3 821 396 3 806 091 
    
SUMMA EGET KAPITAL  3 941 396 3 926 091 
    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder  3 600 1 803 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  29 701 699 
Summa kortfristiga skulder  33 301 2 502 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 974 697 3 928 593 
    
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 kronor Aktiekapital Reservfond 
 Balanserat 

resultat Årets resultat 
Summa eget 

kapital 
Belopp vid årets ingång 2014-01-01 100 000 20 000  3 806 084 - 3 926 084 

Disposition av föregående års resultat       

Årets resultat     7 7 

Belopp vid årets utgång 2014-12-31 100 000 20 000  3 806 084 7 3 926 091 

       

Belopp vid årets ingång 2015-01-01 100 000 20 000  3 806 084 7 3 926 091 

Disposition av föregående års resultat    7 -7  

Årets resultat     15 305 
 

15 305 

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 100 000 20 000  3 806 091 15 305 3 941 396 

       
 
Aktiekapitalet utgörs av 1 000 aktier. 
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Noter 
1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). 

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

Intäktsredovisning 
Hyresintäkter aviseras i efterskott och periodisering av 
hyror sker därför så att endast den del av hyran som 
belöper på perioden redovisas som intäkter. 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i 
uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar utgörs av mark och 
värderas till anskaffningsvärde utan avdrag för 
avskrivningar. 

Uppgifter om moderföretag 
Rya Nabbe Depå 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. Rya Nabbe 
Depå AB ingår i koncernredovisning som upprättas av 
såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB. 
 

 
 

2 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 2015 2014 

Ränteintäkter  2 170 16 965 
varav från koncernföretag 2 160 16 958 
Summa 2 170 16 965 

 

3 Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 2015 2014 

Räntekostnader  -1 380 - 
varav från koncernföretag -1 380 - 
Summa -1 380 - 

 

4 Bokslutsdispositioner 
 2015 2014 

Koncernbidrag erhållet 702 982 - 
Koncernbidrag lämnat - 64 499 
Summa 702 982 64 499 

 

5 Hamnanläggningar 
 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  1 030 825 1 030 825 
Utgående anskaffningsvärde 1 030 825 1 030 825 
Utgående planenligt restvärde 1 030 825 1 030 825 

 
Hamnanläggningar består av ett bergrum, innehållande 
åtta stycken plåtcisterner. Plåtcisternerna är inte 
upptagna till något värde. 
 

6 Kortfristig fordran hos moderföretag 
 2015-12-31 2014-12-31 

Koncernkonto 2 230 030 2 896 735 
Erhållet koncernbidrag 702 982 - 
Lämnat koncernbidrag - -64 499 
Summa 2 933 012 2 832 236 

  

7 Inköp/försäljning koncernföretag 
Av årets totala inköp avser 21 procent (0) inköp från 
koncernföretag.  
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Göteborg den 12 februari 2016 

Margareta Fischer Jornevald 
Styrelsens ordförande 

Peter Trygg Lena Lilienberg 

Vår revisionsberättelse har lämnats 
den 29 februari 2016. 

Ernst & Young AB 

Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Vår granskningsrapport har lämnats den 12 februari 2016. 

Vivi-Ann Nilsson Ulf Rothmyr 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Rya Nabbe Depå AB 
organisationsnummer 556459-5113 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Rya Nabbe 
Depå AB för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
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 ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens 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 Rya Nabbe Depå 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 
9 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 förvaltning för Rya Nabbe Depå AB 
för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen 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 är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.  

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

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

Göteborg den 29 februari 2016 
Ernst & Young AB 

Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport 

Till årsstämman i Rya Nabbe Depå AB,  
organisationsnummer 556459 - 5113  
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom 

Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda 
lekmannarevisorer, har granskat Rya Nabbe Depå AB:s 
verksamhet under år 2015.  

Styrelsen 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 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 12 februari 2016 

Vivi-Ann Nilsson Ulf Rothmyr 
av kommunfullmäktige  av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor 
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