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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Sävsjö Bio-
gas AB, organisationsnummer 556695-9705 med säte 
i Göteborg, avger följande årsredovisning för räken-
skapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Sävsjö Biogas AB 
ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB, organi-
sationsnummer 556362-6794 med säte i Göteborg och 
till 9,5 procent av Vrigstad Fjärrvärme AB, organisat-
ionsnummer 556717-9527, med säte i Sävsjö. Moder-
företaget ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB, 
organisationsnummer 556537-0888, som i sin tur ägs 
av Göteborgs Stad. 

Information om verksamheten 
Sävsjö Biogas AB ska producera och leverera biogas och 
biogödsel till konkurrensmässiga priser för att bidra till 
ett hållbart samhälle. 

Väsentliga händelser under året och  
efter årets utgång 
Rågasproduktionen i anläggningen har varit stabil. Mot-
tagandet av slurry från utsorterat matavfall fortsatte un-
der våren och upphörde i början av juni vilket gett lägre 
produktion än budgeterat.  

Vid årets början var det stora störningar i utleveran-
sen av gas orsakat av ett haveri. Därmed facklades en 
stor del av produktionen under januari och februari vil-
ket fått stor påverkan på resultatet.  

Under året har insatser gjorts för att ytterligare öka 
driftsäkerheten och tillgängligheten i anläggningen med 
mycket lyckat resultat. 

Ett gödselgasstöd från Jordbruksverket har erhållits 
2015 på 712 tkr (0). Stödet ges för miljönyttan vid röt-
ning av gödsel till biogas. Ytterligare ca 500 tkr ska erhål-
las i stöd avseende 2015. 

Inga händelser har inträffat efter balansdagen men 
före undertecknandet av denna årsredovisning som är 
att beteckna såsom väsentlig. 

Förväntad framtida utveckling 
Inriktningen är att driva anläggningen på nuvarande nivå 
och avvakta utvecklingen av omvärldsfaktorer och stöd- 
system som påverkar biogasmarknaden. 

Verksamhetens påverkan på miljön 
Företaget har erhållit tillstånd från Länsstyrelsen att bed-
riva sin verksamhet. 

Väsentliga risker och osäkerhets 
faktorer 
De största riskerna för företaget är kopplade till omvärlds-
faktorer som sjunkande oljepriser och branschens utveckling 
avseende substrat- och biogasmarknaden. Uteblivna stöd för 
att stärka biogasmarknaden påverkar avsättningen och för-
säljningspriset likaså i negativ riktning. 

Om fler konkurrerande anläggningar etableras kan 
prisbilden ytterligare påverkas och därmed företagets möj-
ligheter. Naturvårdsverkets utredning om hur återföring av 
fosfor säkras kan också komma att påverka. 

Förslag till vinstdisposition  
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): 
 

Balanserad vinst  6 347 717  
Årets resultat  3 227 992  
Summa  9 575 709 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  
 

I ny räkning överförs  9 575 709 
Summa  9 575 709 
 
Koncernbidrag har erhållits från moderföretaget med 
7 701 840 kr (14 267 023). 

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  7 924 9 893 
Övriga intäkter  1 218 - 
Summa rörelsens intäkter  9 142 9 893 
    
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  -5 936 -6 719 
Övriga externa kostnader 2 -6 911 - 6 816 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 7 - - 42 900 
Summa rörelsens kostnader  -12 847 -56 435 
    
RÖRELSERESULTAT 9 -3 705 -46 542 
    
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 3 71 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -772 -1 320 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -4 474 -47 791 
    
Bokslutsdispositioner 5 7 702 14 267 
ÅRETS RESULTAT  3 228 -33 524 
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Balansräkningar    

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 
TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 6 380 380 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 - - 
Summa materiella anläggningstillgångar  380 380 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  380 380 
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag 10 19 608 47 640 
Övriga fordringar  7 - 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  604 99 
Summa kortfristiga fordringar  20 219 47 739 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  20 219 47 739 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  20 599 48 119 
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital    100 100 
Summa bundet eget kapital  100 100 
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  6 348 39 872 
Årets resultat  3 228 -33 524 
Summa fritt eget kapital  9 576 6 348 
    
SUMMA EGET KAPITAL   9 676 6 448 
    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Skulder till koncernföretag 8 10 000 40 000 
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  10 000 40 000 
    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder  570 987 
Skulder till koncernföretag  28 - 
Övriga kortfristiga skulder  80 270 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  245 414 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  923 1 671 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  20 599 48 119 
    
POSTER INOM LINJEN    
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  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  19 875 -3 19 972 
Disposition av föregående års resultat   -3 3 - 

Årets resultat    -33 524  

Summa värdeförändringar   -3 -33 521 -33 524 

Transaktioner med ägare      

Aktieägartillskott   20 000  20 000 

Summa transaktioner med aktieägare   20 000  20 000 
 Belopp vid årets utgång 2014-12-31 100  39 872 -33 524 6 448 

      

Belopp vid årets ingång 2015-01-01 100  39 872 -33 524 6 448 

Disposition av föregående års resultat   -33 524 33 524 - 

Årets resultat    3 228  

Summa värdeförändringar   -33 524 36 752    3 228 

Transaktioner med ägare      

Aktieägartillskott      

Summa transaktioner med aktieägare      

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 100  6 348 3 228 9 676 
      
 
Aktiekapitalet utgörs av 1 000 aktier. I fritt eget kapital ingår villkorade aktieägartillskott om totalt 28 000 tkr. 
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Noter 
1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen (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 försäljnings-
värdet med avdrag för mervärdesskatt. 

Koncernen Göteborg Energi tillämpar koncernfakture-
ring vilket innebär att endast moderföretaget Göteborg 
Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta 
sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncer-
nen, vilket framgår av fakturan. Företaget redovisar därför 
inte någon utestående kundfordran vid fakturering utan 
nettoredovisas i mellanhavanden till moderföretaget. Vid 
utebliven betalning från kund kvarstår risken för kreditför-
luster 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/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 resultat-
räkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

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

I företaget redovisas, på grund av sambandet mellan re-
dovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden 
på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade re-
serverna. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar enligt plan och eventu-
ella nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Den fastställda nytt-
jandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning vä-
sentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskriv-
ningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. 

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

I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadsti-
den. 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 3 – 10 

Nedskrivningar av materiella anläggningstill-
gångar 
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp 
av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess re-
dovisade 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 förelig-
ger ska nedskrivning återföras. 

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter bedömning be-
räknas bli betalt. 

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

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

Statliga stöd 
Statliga bidrag relaterade till investeringar redovisas som 
en reducering av värdet på den anläggningstillgång bidra-
get 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 
Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB, 
organisationsnummer 556362-6794 med säte i Göteborg och 
till 9,5 procent av Vrigstad Fjärrvärme AB, organisations-
nummer 556717-9527, med säte i Sävsjö. Moderföretaget in-
går i koncernen Göteborgs Stadshus AB, organisations- 
nummer 556537-0888, som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. 
Sävsjö Biogas AB ingår i koncernredovisningen som upprät-
tas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB. 
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2 Personalkostnader 
 2015 2014 
Löner och ersättningar   
Arvoden till styrelsen 11 11 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 3 
Summa 14 14 

 
Företaget har under räkenskapsåret inte haft någon an-
ställd personal. Styrelsearvode har utgått med 11 tkr (11). 

VD-tjänst har köpts från moderföretaget för 127 tkr 
(127). Verkställande direktör är anställd i moderföretaget 
med sedvanligt anställningsavtal. 
 

3 Ränteintäkter och liknande resultat- 
poster 

 2015 2014 
Ränteintäkter 3 71 
varav från koncernföretag 3 71 

 

4 Räntekostnader och liknande resultat-
poster 

 2015 2014 
Räntekostnader -772 -1 320 
varav till koncernföretag -770 -1 320 

 

5 Bokslutsdispositioner 
 2015 2014 
Erhållet koncernbidrag 7 702 14 267 
Summa 7 702 14 267 

 

6 Byggnader och mark 
 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 21 367 21 367 
Omklassificering - - 
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 21 367 21 367 
Ingående avskrivningar -2 088 -1 145 
Årets avskrivningar - -943 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 088 -2 088 
Ingående nedskrivningar -18 899 - 
Årets nedskrivning - -18 899 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -18 899 -18 899 
Utgående planenligt restvärde 380 380 

 
Statligt bidrag om totalt 19 500 tkr ingår i anskaffningsvär-
det fördelat mellan Byggnader och mark och Maskiner och 
andra tekniska anläggningar. 
 
 
 
 

7 Maskiner och andra tekniska  
anläggningar 

 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 46 690 46 690 
Omklassificering - - 
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 

 
46 690 46 690 

Ingående avskrivningar -5 382 -3 752 
Årets avskrivningar - -1 630 
Utgående ackumulerade  
avskrivningar 

 -5 382 -5 382 

Ingående nedskrivningar -41 308 -19 880 
Årets nedskrivningar - -21 428 
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -41 308 -41 308 
Utgående planenligt restvärde - - 

 
Statligt bidrag om totalt 19 500 tkr ingår i anskaffningsvär-
det fördelat mellan Byggnader och mark och Maskiner och 
andra tekniska anläggningar. 
 

8 Räntebärande skulder 
 2015-12-31 2014-12-31 
Skulder som förfaller 1-5 år  
efter balansdagen 10 000 38 000 
Skulder som förfaller senare än 5 år  
efter balansdagen - 2 000 
Summa 10 000 40 000 

 
Lånet amorteras vid anfordran. 

9 Inköp/försäljning koncernföretag  
Av totalt inköp avser 16 procent (32) inköp från koncernfö-
retag. Av årets försäljning avser 95 procent (97) försäljning 
till koncernföretag. 
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10 Fordringar hos koncernföretag 
Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkonto-för-
hållande med moderföretaget och redovisas i balansräk-
ningen bland fordringar hos koncernföretag. Behållningen 
vid årsskiftet uppgick till 10 037 tkr (11 382). 

11 Finansiella och andra risker 

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

Valutarisk 
Exponering i utländsk valuta är inte tillåtet enligt koncer-
nens finansiella anvisningar. 

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för att förändringar i den all-
männa räntenivån omedelbart får väsentlig påverkan på 
koncernens resultat. Moderföretaget utgör koncernbank 
och tillhandahåller lån till dotterföretagen. Koncernen lå-
nar med tre månaders räntebindning och använder rän-
tederivat för räntesäkring. Ränteexponeringen utgörs av 
räntebärande skulder och tillgångar samt derivat och be-
räknas såsom den genomsnittliga räntebindningstiden 
som tillåts vara inom intervallet 24 till 84 månader, med 
ett riktvärde på 30 månader. Hanteringen styrs via kon-
cernens finansiella anvisningar. 

Kreditrisk 
Företaget har ingen väsentlig kreditrisk. Koncernen Gö-
teborg Energi har fastställda riktlinjer för att säkra att 
försäljning sker till kunder med lämplig kreditbak-
grund. 

Finansieringsrisker 
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte 
kan erhållas. Koncernens finansiella risker hanteras av mo-
derföretagets finansfunktion som också är koncernens in-
ternbank. Refinansieringsrisken är mycket liten. 

Råvarurisk 
Företagets råvarumix innehåller både låg- och högriskdelar. 
Basen i företagets produktion är lågriskråvaror inom närområ-
det. 2015 svarade en lågriskråvara för 56 % av produktionen 
samt en högriskråvara för 17 % av produktionen. Resterande 
27 % var en tillfällig högriskråvara. Råvarumarknaden är un-
der pågående utveckling med en starkt ökande efterfrågan och 
en svagt ökande tillgång. Kontinuerligt arbete förs för att 
minska risker och kostnader förknippade med råvaruinköpen. 
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Göteborg den 10 februari 2016 

David Hellström 
Styrelsens ordförande 

Krister Ek Håkan Kånge 

Ulf Hagman Björn Goffeng 
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 Sävsjö Biogas AB 
organisationsnummer 556695-9705 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sävsjö  
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 en-
ligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrel-
sen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der 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 re-
visionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland an-
nat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i års-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den in-
terna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar års-
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effekti-
viteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också  
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en ut-
värdering av den övergripande presentationen i årsredovis-
ningen. 

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 Sävsjö Biogas ABs finansiella ställning per den 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2014 har utförts av en an-
nan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 5 februari 
2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovis-
ningen.  

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst  
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för Sävsjö 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 be-
träffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt ak-
tiebolagslagen. 

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

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

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utö-
ver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om nå-
gon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören på annat sätt har hand-
lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bo-
lagsordningen.  

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 Sävsjö Biogas AB 
organisationsnummer 556695-9705 
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom 
 
Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmanna-
revisorer, har granskat Sävsjö Biogas AB:s verksamhet un-
der år 2015.  

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrif-
ter, 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 gransk-
ningsredogörelse. 

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

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