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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för  
Sörred Energi AB, organisationsnummer 556618-8651 
med säte i Göteborg, avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Sörred 
Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg 
Energi AB (organisationsnummer 556362-6794), som i 
sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB (organisations-
nummer 556537-0888). 

Information om verksamheten 
Företaget levererar energi och media samt därtill 
hörande servicetjänster till kunder i Volvo Torslanda-
området.  

För att stärka kunders konkurrenskraft hjälper  
företaget dem att effektivisera sin energianvändning och 
förbättra inomhusklimatet med miljömässigt bra lösningar. 

För 2015 har 124 GWh fjärrvärme (123), 60 GWh gas 
(57), 99 miljoner m3 tryckluft (96) och 704 000 m3 vatten 
(722 000), levererats till kunderna inom Volvo Torslanda-
området. På elnätet har 267 GWh (250) överförts.  

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 av 3 § i bolagsordningen. 

Väsentliga händelser under året och 
efter årets utgång 
Under året har företagets största kund, Volvo Person-
vagnar AB, haft god försäljning vilket medfört hög 
produktionstakt och fortsatt höga krav på tillgänglighet 
på Sörred Energi AB:s produkter. Det har under året 
inträffat ett par störningar i överföring av el men det har 
inte fått några större konsekvenser hos kunderna. En 
dialog avseende elnätverksamheten har under året 
inletts och pågår. Verksamheten har under året fungerat 
väl.  

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

Verksamhetens påverkan på miljön 
Sörred Energi AB ansluter till koncernen Göteborg 
Energis miljöpolicy. Verksamheten bedrivs med personal 
från moderföretaget Göteborg Energi AB. Företagets 
miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.  

I företaget finns i fjärrvärmeverksamheten en 
tillståndspliktig anläggning. Total tillförd bränsleeffekt i 
anläggningen är 170 MW. Tillsynsmyndighet är läns-
styrelsen i Västra Götaland. 

I verksamheten bedrivs värmeproduktion samt 
tryckluftsproduktion och fjärrvärmesystemet är från och 
med december år 2009 sammanbyggt med Göteborgs fjärr-
värmesystem för att kunna tillvarata värme därifrån.  

Anläggningen är med sin placering och sin nära 
anknytning till Volvo Personvagnars verksamhet en del i 
deras miljötillstånd samt i den årliga miljörapporten. För 
anläggningen finns en separat miljörapport med uppgifter 
om miljötillstånd, emissioner och driftsätt. 

Utöver spillvärme från raffinaderiverksamhet och 
fjärrvärme från Göteborg Energi AB har bränslet som 
använts under året i anläggningen varit naturgas, el och 
olja. Emissionerna från anläggningen uppgick totalt under 
året till 45,88 ton koldioxid och 0,025 ton kväveoxider.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

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

Risker i verksamheten 
Företagets verksamhet är huvudsakligen riktad mot 
kommersiella kunder inom fordonsindustrin. Detta medför 
att konjunkturen för denna bransch starkt påverkar före-
tagets volymer. Företaget bedriver verksamhet som av sin 
natur har risker avseende anläggnings- och personsäkerhet 
samt specifik lagstiftning såsom exempelvis ellagen. Det 
finns ett långtgående regelverk som stöd för verksamheten 
att arbeta efter. 

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): 
 
Balanserad vinst 14 311 952 
Årets resultat 7 009 859 
Summa 21 321 811  
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  
 
I ny räkning överförs 21 321 811 
Summa 21 321 811 
 
Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget med 
34 427 272 kr. 

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 2  159 730 153 951 
Anslutningsavgifter  - 1 034 
Summa rörelsens intäkter 16 159 730 154 985 
    
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  -85 940 -88 775 
Övriga externa kostnader 3, 18, 19 -26 887 -25 889 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -4 316 -6 710 
Summa rörelsens kostnader 16 -117 143 -121 374 
    
RÖRELSERESULTAT  42 587 33 611 
    
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 605 573 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -101 -311 
Summa resultat från finansiella poster  504 262 
    
 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  43 091 33 873 
Bokslutsdispositioner 7 -35 831 -28 949 
Skatt på årets resultat 8 -250 17 
ÅRETS RESULTAT  7 010 4 941 
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Balansräkningar 
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 
TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 9 1 790 1 901 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 54 763 55 142 
Pågående nyanläggningar 11 6 258 1 184 
Summa materiella anläggningstillgångar  62 811 58 227 
    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  62 811 58 227 
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager     
Råvaror och förnödenheter  923 958 
Utsläppsrätter   1 704 1 301 
Summa varulager  2 627 2 259 
    
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  31 175 32 203 
Fordringar hos koncernföretag 16 - - 
Övriga fordringar   2 984 576 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 17 224 17 315 
Summa kortfristiga fordringar  51 383 50 094 
    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  54 010 52 353 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  116 821 110 580 
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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   100 100 
Summa bundet eget kapital  100 100 
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  14 312 9 371 
Årets resultat  7 010 4 941 
Summa fritt eget kapital  21 322 14 312 
SUMMA EGET KAPITAL  21 422 14 412 
    
OBESKATTADE RESERVER 13 42 188 40 784 
    
AVSÄTTNINGAR 17   
Övriga avsättningar 8 374 124 
SUMMA AVSÄTTNINGAR  374 124 
    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Skulder till koncernföretag 14, 16 - - 
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   - 
    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder  2 816 3 527 
Skulder till koncernföretag 14 45 771 43 270 
Övriga skulder  3 1 600 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 4 247 6 863 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  52 837 55 260 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  116 821 110 580 
    
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  9 321 50 9 471 
Disposition av förgående års resultat   50 -50 - 

Årets resultat    4 941 4 941 

Belopp vid årets utgång 2014-12-31 100  9 371 4 941 14 412 
      

Belopp vid årets ingång 2015-01-01 100  9 371 4 941 14 412 

Disposition av förgående års resultat   4 941 - 4 941  

Årets resultat    7 010  

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 100  14 312 7 010 21 422 
      
 
Aktiekapitalet utgörs av 1 000 aktier. 
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Kassaflödesanalyser 
Belopp i tkr Not 2015 2014 
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster 5, 6 43 091 33 873 
Avskrivningar enligt plan 4 4 316 6 710 
Förändring av avsättningar  - -929 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  47 407 39 654 
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  -368 -463 
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar  -1 290 -305 
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder  1 245 6 162 
Ökning (-)/Minskning (+) av tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretag  - 5 800 -3 010 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  41 194 42 038 
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -8 900 -5 454 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8 900 -5 454 
    
Finansieringsverksamheten    
Lämnade koncernbidrag  -29 394 -31 284 
Amortering av låneskuld 14 -2 900 -5 300 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -32 294 -36 584 
    
ÅRETS KASSAFLÖDE     
Likvida medel vid årets början  - - 
Likvida medel vid årets slut  - - 
 
Företagets likvida medel redovisas i ett koncernförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland 
skulder till koncernföretag. Behållningen vid årsskiftet uppgick till 2 993 tkr (8 793). 
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Noter 
1 Redovisningsprinciper 
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. 
Fakturerade energiskatter och rena vidarefaktureringar 
ingår inte i omsättningen. Servis- och anslutningsavgifter 
matchas i sin helhet med anläggningens avskrivning 
enligt plan och intäktsförs i samband med att 
anläggningen skrivs av. 

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 resultaträkningarna, 
redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningarna. 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. 

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

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande-
period. Om en ny bedömning väsentligt avviker från 
tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen 
för innevarande och framtida perioder. När till-
gångarnas 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.  

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

Byggnader, markinventarier 2 – 10  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 – 10  

Nedskrivningar av 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. 

Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-
principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för 
inkurans görs. 

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

Kassaflödesanalyser 
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. 
Med likvida medel avses kassa och banktillgodohavanden. 
Företagets likvida medel redovisas i ett koncern-
förhållande med moderföretaget och redovisas i 
balansräkningen bland skulder hos moderföretaget. 

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

Avsättningar 
En avsättning definieras som en skuld vilken är oviss till 
belopp eller den tidpunkt då den ska regleras. 

Avsättningar redovisas i balansräkningarna när företaget 
har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en 
inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser 
krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Åtaganden som inte 
redovisas som skuld eller avsättning redovisas som 
ansvarsförbindelse. 
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Statliga stöd 
Statliga bidrag relaterade till resultatet har redovisats 
som en intäktspost i koncernens resultat. Dessa bidrag 
består av statliga stöd i form av utsläppsrätter. Villkor 
förknippade med redovisade statliga bidrag har 
uppfyllts. 

Leasingavtal 
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal 
klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga 
leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell 
leasing. Leasingavgifter vid operationella leasingavtal 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett 
annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens 
ekonomiska nytta över tiden. 

Utsläppsrätter 
Utsläppsrätt är en rättighet att få göra koldioxidutsläpp 
som till största delen erhålls vederlagsfritt från svenska 
staten för en period om flera år med tilldelning ett 
kalenderår i taget och redovisas enligt reglerna om 
statligt stöd. Utsläppsrätter upptas såsom tillgång och 
förutbetald intäkt tills villkoren för stödet uppfyllts. 
Intjänandet sker i takt med faktiska utsläpp. 
Utsläppsrätternas anskaffningsvärde värderas till 
marknadsvärde vid tilldelningstillfället. Den förutbetalda 
intäkten resultatförs under året i takt med att utsläpp 
kostnadsförs. Intäkt och kostnad redovisas till det värde 
som utsläppsrätterna redovisats till vid tilldelningen 
alternativt förvärvet.  

Vid utsläpp uppstår en skuld att leverera in utsläpps-
rätter som redovisas till vad det uppskattas kosta att 
reglera åtagandet. Utsläppsrätter som inte erfordras för 
den egna verksamheten kan avyttras. Koncernens policy är 
att köpa och sälja utsläppsrätter i sådan omfattning att 
saldot motsvarar förväntat behov av utsläpp. Vid 
försäljning av tilldelad utsläppsrätt upptas intäkt och 
kostnad till det redovisade anskaffningsvärdet. Skillnad 
mot försäljningspris redovisas såsom realisationsvinst  
eller -förlust. 

Kvarvarande utsläppsrätter vid intjänandeperiodens 
slut värderas till det lägsta av genomsnittligt 
anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen i enlighet med lägsta värdets princip, LVP, 
och redovisas såsom varulager. Värdejusteringar 
redovisas i resultaträkningen såsom råvaror och 
förnödenheter.  

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

Övriga koncernföretag 
Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i 
koncernen med Göteborgs Stadshus AB såsom 
moderföretag med undantag för de företag som ingår i 
koncernen Göteborg Energi. 

Uppgifter om moderföretag 
Sörred Energi 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 (organisationsnummer 556537-0888) som 
moderföretag. Sörred Energi AB ingår i koncern-
redovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB 
som Göteborgs Stadshus AB. 

2 Nettoomsättning per produktområde 
Produktområde 2015 2014 
Fjärrvärme 80 958 77 573 
Elnät 31 086 29 485 
Gas 3 147 3 136 
Vatten och avlopp 19 087 18 599 
Övrigt 25 452 25 158 
Summa 159 730 153 951 

3 Medelantal anställda och personalkostnader 
I Sörred Energi AB finns ingen anställd personal. Tjänster 
köps från koncernföretag. 

Löner och ersättningar till verkställande direktör och 
ledande befattningshavare är anställda i moderföretaget 
med sedvanliga anställningsavtal. Ingen ersättning har 
utgått till styrelsens ledamöter. 

4 Avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella anläggningstillgångar 

2015 2014 
Byggnader och mark 111 111 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 205 6 599 
Summa 4 316 6 710 

Redovisat belopp avser avskrivningar enligt plan samt 
nedskrivning. 

5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2015 2014 

Ränteintäkter 605 573 
Summa 605 573 
varav från koncernföretag 9 31 

6 Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

2015 2014 
Räntekostnader 101 311 
Summa 101 311 
Varav till koncernföretag 101 303 
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7 Bokslutsdispositioner 
2015 2014 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan -1 404 445 
Koncernbidrag lämnat -34 427 -29 394 
Summa -35 831 -28 949 

8 Skatt på årets resultat 
2015 2014 

Uppskjuten skatt -250 17 
Summa -250 17 

Skillnad mellan redovisad 
skattekostnad och skattekostnad 
baserad på gällande skattesats 

2015 2014 
Redovisat resultat före skatt 7 260 4 924 

Skatt enligt gällande skattesats  -1 597 -1 083 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla poster - -20 
Övriga temporära skillnader ej 
värderade - - 
Outnyttjat underskott från förgående år,  
ej värderade 1 347 1 120 
Summa -250 17 

Specifikation av uppskjuten skattefordran/skuld 
2015-12-31 2014-12-31 

Utsläppsrätter -374 -124 
Summa -374 -124 

9 Byggnader och mark 
2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 2 767 2 767 
Utgående anskaffningsvärden 2 767 2 767 
Ingående avskrivningar -866 -755 
Årets avskrivningar -111 -111 
Utgående ackumulerade avskrivningar -977 -866 
Utgående planenligt restvärde 1 790 1 901 

10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 213 459 206 981 
Omklassificering  3 826 6 712 
Försäljningar och utrangeringar - -234 
Utgående anskaffningsvärden 217 285 213 459 
Ingående avskrivningar -154 824 -148 459 
Försäljningar och utrangeringar - 234 
Årets avskrivningar -4 205 -6 599 
Utgående ackumulerade avskrivningar -159 029 -154 824 
Ingående nedskrivningar -3 493 -3 493 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 493 -3 493 
Utgående planenligt restvärde 54 763 55 142 

11 Pågående nyanläggningar 
2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 1 184 2 442 
Inköp 8 900 5 454 
Omklassificering -3 826 -6 712 
Utgående anskaffningsvärden 6 258 1 184 

12 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

2015-12-31 2014-12-31 
Levererad ej debiterad energi med mera 17 168 17 315 
Övriga upplupna intäkter 56 - 
Summa 17 224 17 315 

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

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 42 188 40 784 
Summa 42 188 40 784 

14 Räntebärande skulder 
2015-12-31 2014-12-31 

Skulder som förfaller 1-5 år  
efter balansdagen - 2 900 
Summa - 2 900 

Kortfristig del räntebärande skulder redovisas netto bland 
skulder till koncernföretag. 
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15 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

2015-12-31 2014-12-31 
Upplupna energikostnader och skatter 2 434 3 506 
Övriga upplupna poster 1 813 3 357 
Summa 4 247 6 863 

16 Inköp och försäljning mellan 
koncernföretag 

2015 2014 
Försäljning till koncernföretag  1 597 4 487 
Inköp från koncernföretag 90 344 92 465 
Inköp från övriga koncernföretag 10 520 10 172 

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

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

17 Avsättningar 
2015-12-31 2014-12-31 

Övriga avsättningar 374 124 
Summa 374 124 

18 Leasingavgifter 
2015 2014 

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 85 111 

Avtalade framtida leasingavgifter: 
2016 72 45 
2017 53 - 

Leasingavgifterna avser personbilar som används i 
verksamheten. 

19 Ersättning till revisorer 
2015 2014 

Revisionsuppdrag 90 87 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - 
Skatterådgivning - - 
Övriga tjänster 10 - 
Summa 100 87 

Arvoden 2015 avser Ernst & Young AB, 2014 avser 
Deloitte AB. 
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Göteborg den 10 februari 2016 

Anna Honnér 
Styrelsens ordförande 

Roger Petersson Peter Öhman 

Magnus Mott 
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 Sörred Energi AB 
organisationsnummer 556618-8651 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörred 
Energi 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 ändamålsenligheten 
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 Sörred Energi ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
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 
5 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 Sörred Energi 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 förvaltnings-berättelsen 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 Sörred Energi AB 
organisationsnummer 556618-8651 
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom  
 
Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda 
lekmannarevisorer, har granskat Sörred Energi 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 10 februari 2016 
 
 
 
Vivi-Ann Nilsson Ulf Rothmyr 
av kommunfullmäktige av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor 
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