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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Gävle Energisystem AB, organisationsnummer 556502-9096 med säte i Gävle, bedriver 
elhandelsverksamhet. 

Viktiga förhållanden 
Bolaget ägs av Gävle Energi AB 95 % och Söderhamn NÄRA AB 5 %. 

Gävle Energisystem AB har ingen egen anställd personal.Tjänstema köps i huvudsak från 
moderbolaget Gävle Energi AB. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Bolaget har under 2015 haft det bästa ekonomiska utfallet sedan verksamheten startade om 2003. 
Utfallet är främst en konsekvens av låga profil- och volymdifferenskostnader. Medeltemperaturen 
under året var högre än normalt vilket i kombination med en generell minskad elförbrukning samt 
relativt låga elpriser ledde till en minskad omsättning. Kundtillväxten har varit positiv samtidigt 
som lönsamheten ökar, detta trots att marknaden karaktäriserades av fortsatt hård konkurrens om 
kunderna. En sannolikt annalkande elhandlarcentriskmodell (vilket förenklat innebär att 
elhandlaren får en ännu centralare roll mot kunden på bekostnad av elnätsföretagen som blir ännu 
mer anonymiserade) har bidragit till att flera lokala energibolag runt om i Sverige ånyo startat 
elhandel under året. 

Källmärkt el 
Bolaget har under året köpt in ursprungsgarantier från fömybara energikällor i samma omfattning 
som täcker den totala leveransvolymen av källmärkt el. 

Försäljning och resultat 
Nettoomsättningen uppgår till 177 471(203 408) tkr. Den lägre omsättningen beror främst på lägre 
elpriser, men även på en högre medeltemperatur än normalt, vilket påverkat den 
temperaturberoende förbrukningen. Resultatet efter finansnetto uppgår till 14 458 (9 984) tkr. 

Bolagsstyrningsrapp ort 
Nedan lämnas information om bolagsstyrning. Viktiga delar där är ägarstyrning, styrelsens arbete, 
viktiga interna och externa regelverk, samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 

Ägarstyrning 
Bolagets verksamhet samordnas med Gävle Energikoncernens verksamhet. Policys, riktlinjer och 
övriga styrdokument samordnas med moderbolagets styrning och ledning. På årsstämman beslutas 
kring väsentliga frågor såsom disposition av företagets vinst samt eventuella ändringar i 
bolagsordningen. Ändringar i bolagsordning och styrelsens sammansättning beslutas av 
kommunfullmäktige hos respektive ägare. 

Styrelsens arbete 
Styrelsen består av fem ledamöter samt två suppleanter. Under året har styrelsen haft sju 
styrelsemöten. Styrelsens arbete följer en årlig plan. Viktiga frågor som har hanterats är bolagets 
strategiska och ekonomiska utveckling inklusive bokföring och medelsförvaltning, interna 
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kontrollen inklusive risker och hantering av risker, utvärdering och beslut kring ledning, styrning 
och organisation. 

Viktiga interna och externa regelverk 
Förutom bolagsordning baseras bolagets styrning på lagar och regler såsom i första hand 
Aktiebolagslagen, Ellagen och Kommunallagen. Övriga väsentliga interna regelverk är styrelsens 
arbetsordning, VD-instruktion, delegationsordning samt verksamhetens ledningssystem. Bolaget är 
miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
En övergripande målsättning är att skapa en fungerande kontroll över bolagets framtida kassaflöden 
och resultat till en så låg kostnad som möjligt. Samtliga riskexponeringar inom 
elförsäljningsverksamheten definieras och regleras genom policys, anvisningar och 
riskbedömningar. Bolagets risker kan delas in i huvudområdena, marknads- och finansiella risker, 
politiska och samhälleliga risker samt risker inom IT-infrastruktur och personal & organisation. 

Marknads- och finansiella risker 
De största riskerna i verksamheten är kraftiga pris- och volymvariationer under olika perioder samt 
kreditrisker. Bolaget hanterar riskerna genom löpande riskanalyser och anpassar erbjudandet till 
kunderna utifrån dessa. 

Politiska och samhälleliga risker 
Även politiska risker såsom affårsrisker till följd av olika politiska beslut såsom förändringar i 
lagstiftning och regelverk och samhälleliga trender som rör bolaget är omfattande. Dessa hanteras 
genom en aktiv omvärldsbevakning och justeringar i verksamheten anpassat till företagets behov. 

IT-Infrastruktur, personal & organisation 
Den dagliga verksamheten bedrivs av medarbetare i moderbolaget och samordnas med denna. 
Löpande analyser och optimeringar av IT-infrastruktur och bolagets organisation görs inom ramen 
för moderbolagets verksamhet. 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

2015 2014 2013 2012 2011 
Nettoomsättning 177 471 203 433 235 348 239 336 253 425 
Resultat efter finansiella poster 14 458 9 841 12 693 7 074 6 671 
Balansomslutning 84 730 72 508 76 576 77 550 82 259 
Soliditet % 54 48 46 41 37 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 
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Framtida utveckling 

Bolaget arbetar aktivt med att med förbättrad lönsamhet bibehålla befintliga kunder samt att aktivt 
jobba för att öka marknadsandelen inom de områden bolaget är verksamt. 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 28 356 822,67 
Årets vinst 11 278 225,88 

kronor 39 635 048,55 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

till aktieägarna utdelas 4 kr/aktie 20 000 000,00 
i ny räkning överförs 19 635 048,55 

kronor 39 635 048,55 

Styrelsens motivering till utdelning 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och i denna årsredovisning. Den 
verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas 
förekomma i branschen eller de risker som i övrigt är förenade med bedrivande av 
näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av 
förvaltningsberättelsen ovan. 

Bolagets ekonomiska situation per 2015-12-31 framgår av efterföljande balansräkning och noter. 
Förslaget innebär att bolaget bör klara oväntade händelser och tillfälliga variationer i 
betalningsströmmarna i rimlig omfattning. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt. 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 
styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Bolagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande 
resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalys med noter. 
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2014 

Nettoomsättning exkl punkstkatter 2, 3 177 471 203 408 
Övriga rörelseintäkter 31 133 

177 502 203 541 

Rörelsens kostnader 
Elkostnader -150402 -180997 
Övriga externa kostnader 4 -12 720 -12 645 

Summa rörelsens kostnader -163 122 -193 642 

Rörelseresultat 14 380 9 899 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 78 85 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa resultat från finansiella poster 78 85 

Resultat efter finansiella poster 14 458 9 984 

Bokslutsdispositioner 6 -3 300 -9 500 
Skatt på årets resultat 7 -2 454 -185 

Årets vinst 8 704 299 
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Balansräkning 

Tillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 

Not 2015-12-31 
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2014-12-31 

Uppskjutna skattefordringar 8 2 337 2 573 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Fordran hos koncernföretag 9 40 799 32 647 
Koncernkreditkonto 29 821 21 956 
Elcertifikat 654 
Övriga fordringar 52 1 023 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 11 067 14 309 

82 393 69 935 

Summa omsättningstillgångar 82 393 69 935 

Summa tillgångar 84 730 72 508 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 

11 

2015-12-31 2014-12-31 

Aktiekapital (5.000 aktier å kvotvärde 1.000 kr) 5 000 5 000 
Reservfond 1 000 1 000 

6 000 6 000 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 28 357 28 557 
Årets resultat 8 704 299 

37 061 28 856 

Summa eget kapital 43 061 34 856 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 12 3 300 

Summa obeskattade reserver 3 300 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 10 486 10 560 
Skulder till koncernföretag 13 1 444 526 
Aktuella skatteskulder 2 218 
Övriga skulder 24 087 22 922 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 134 3 644 

Summa kortfristiga skulder 38 369 37 652 

Summa eget kapital och skulder 84 730 72 508 

Ställda säkerheter Inga Inga 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

2015 
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2014 

Rörelseresultat före finansiella poster 14 380 9 899 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
- Elcertifikat -1 098 
Erhållen ränta 78 85 
Inkomstskatt -2 218 

11 142 9 984 

Förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -3 939 7 854 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 1 162 -3 933 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 365 13 905 

Investeringsverksamheten 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

Kassaflöde efter investeringar 8 365 13 905 

Finansieringsverksamheten 
Utdelning -500 -434 
Lämnade koncernbidrag -9 500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -500 -9 934 

Årets kassaflöde 7 865 3 971 

Likvida medel vid årets början 21 956 17 985 
Likvida medel vid årets slut 29 821 21 956 

Årets förändring 7 865 3 971 

Som likvida medel har betraktats tillgodohavande på koncernkreditkonto. 
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Noter 

Not 1 	Redovisnings- och värderingsprinciper 

Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Resultaträkning 

Intäktsredovisning 

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs, försäljning av el. 

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och 
tjänster redovisas ingen intäkt. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter 
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ränteintäkter 
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande 
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden. 

Låneutgifter 
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter. 

Balansräkning 

Finansiella instrument 
Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg 
för transaktionskostnader. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets 
avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört 
sin prestation och företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. 
Leverantsskulder redovisas när faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget 
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en fmansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en fmansiell 
skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller 
erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att 
fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs, med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av 
kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader. 

Finansiella skulder 
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs, det förväntade kassaflödet diskonterat med 
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den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad 
löptid värderas till nominellt belopp. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursvinster och -förluster som 
uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och - 
förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella poster. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den 
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en 
legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de 
skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar 
och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller 
uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i 
eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen. Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell 
bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Skulder 
Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier 
Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning. Skulden värderas utifrån värdet på de 
anskaffade elcertifikaten och ursprungsgarantierna. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter. 
Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier redovisas i som en övrig kortfristig skuld. 

Övrigt 

Kas s aflö des analys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. De redovisade kassaflödena omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Likvida medel utgörs av kassa- och bankmedel. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutning. 



Gävle Energisystem AB 
556502-9096 

Not 2 	Intäkternas fördelning 

11(15) 

2015 2014 

I nettoomsättningen ingår intäkter från: 
Elhandel 164 070 190 060 
Elcertifikat 13 019 12 915 
Övriga intäkter 381 433 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 177 470 203 408 
Punktskatter 109 681 107 538 

Summa 287 151 310 946 

Not 3 	Transaktioner med närstående 

2015 	2014 
Uppgifter om moderföretaget 
Moderföretag i den största koncern där Gävle Energisystem AB är 
dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gävle Stadshus 
AB, 556507-1700, Gävle. Moderföretag i den minsta koncern där 
Gävle Energisystem AB är dotterföretag och koncernredovisning 
upprättas är Gävle Energi AB, 556407-2501, Gävle. 
Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. 
Inköp (%) 7 5 
Försäljning (%) 25 24 

Inköp av tjänster från moderbolaget 
Marknads-, ekonomi-, anläggningstjänster 8 010 6 729 
Lednings- och driftpersonal 2 672 2 571 

Summa 10 682 9 300 

Not 4 	Ersättning till revisorerna/personalkostnader 

Något revisionsarvode har inte utgått under året. Kostnader för revisionen bärs i sin helhet av 
moderbolaget Gävle Energi AB. 

Bolaget har inga anställda och betalar inte ut några löner eller ersä ningar. Styrelsen och 
verkställande direktören uppbär ingen ersättning från bolaget. 
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Not 7 	Skatt på årets resultat 
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Not 5 	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

2015 

Ränteintäkter 17 
Ränteintäkter, koncernbolag 61 

Summa 78 

Not 6 	Bokslutsdispositioner 

2015 

Lämnade koncernbidrag 	 -9 500 
Avsättning till periodiseringsfond 	 -3 300 

	

2015 	2014 
Aktuell skatt 	 -2 218 
Uppskjuten skatt 	 -236 	-185 

Summa 	 -2 454 	 -185 

Avstämning av effektiv skatt 
Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats, 22 % 
Skatteeffekter av ej skattepliktiga intäkter 
- Övriga ej skattepliktiga intäkter 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
- Övriga ej avdragsgilla kostnader 
Utnyttjande av tidigare års redovisade underskottsavdrag 
Skatteeffekt av årets uppkomna underskottsavdrag 
Summa 

2014 

17 
68 

85 

2014 

11 159 	 484 

-2455 	-107 

4 

-30 
27 

-2 454 

4 

-63 
8 

-27 
-18 
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Not 8 	Uppskjuten skatt 

2015 	2014 

Elcertifikat 

Not 9 	Fordran hos koncernföretag 

2 337 	2 573 

2015-12-31 	2014-12-31  

Fodran hos Gävle kommun 1 835 1 992 
Fodran hos bolag i Gävle Stadshus AB koncernen 4 622 4 646 
Fordran hos moderbolag 34 311 25 951 
Fordran hos bolag i Gävle Energi koncernen 32 58 

Redovisat värde 40 800 32 647 

Not 10 	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2015-12-31 2014-12-31 

Upplupna elintäkter 11 067 14 309 

Redovisat värde 11 067 14 309 

Not 11 	Förändring av eget kapital 

Aktiekapital Reservfond 
Fritt 

eget kapital 
Summa 

eget kapital 
Eget kapital 2014-01-01 5 000 1 000 28 991 34 991 
Utdelning -434 -434 
Årets resultat 299 299 

Eget kapital 2014-12-31 5 000 1 000 28 857 34 856 
Utdelning -500 -500 
Årets resultat - 8 704 8 704 

Eget kapital 2015-12-31 5 000 1 000 37 061 43 060 
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2015-12-31 2014-12-31 

Periodiseringsfond 3 300 

Summa 3 300 0 

Not 13 	Skulder till koncernföretag 

2015 2014 

Skuld till bolag i Gävle Energi koncernen 1 444 526 

Not 14 	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2015-12-31 2014-12-31 

Upplupen kostnad elinköp 3 408 
Övriga poster 134 236 

Redovisat värde 134 3 644S 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-05-20 för fastställelse. 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Gävle Energisystem AB, org. nr 556502-9096 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gävle Energisy-

stem AB för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen 

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 Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revis-
ionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte in-
nehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, 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 årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvär-
dering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens 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 Gävle Energisystem ABs finansiella ställning 
per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

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 el-
ler förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Gävle Energisystem AB för år 2015. 

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 en-
ligt aktiebolagslagen. 

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 dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-
gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören 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 och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Gävle den i ols-  a,ö4b 

KPMG AB 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

