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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören i Gävle Flygplats AB, med organisationsnummer 
556982-0458 och säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 

Ägarförhållanden 
Gävle Flygplats AB är ett helägt dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 556009-9581. 

Information om verksamheten 
Gävle Flygplats AB driver och utvecklar flygplatsen i Gävle kommun. Bolaget arbetar också för att 
flygplatsen ska vara livskraftig och en viktig del i att göra Gävle till en attraktiv kommun för 
näringsliv, boende och besökare. 

Väsentliga händelser under året 
Den 1 januari 2015 överlät Gävle kommun sin flygplatsverksamhet till Gävle Flygplats AB. 
Flygplatsen drivs med hjälp av personal från Markbyggarna AB. Ett tjänsteavtal upprättades med 
kommunen och bolaget åtar sig ansvaret för driften av Gävle flygplats. 

Fokus under 2015 har varit att skapa ordning i flygplatsverksamheten där både avtal, anläggningar 
och byggnader setts över. 

Under året har en försegling av landningsbanan genomförts vilket bedöms förlänga livstiden på banan 
med minst tio år. 

För att sätta den strategiska färdriktningen för flygplatsen genomfördes en större 
konsekvensutredning. Vad innebär en fortsatt drift av flygplatsen, vad innebär en avveckling av 
flygplatsen samt vad skulle det innebära om flygplatsen avyttrades var utredningens tre huvudteman. 

Framtidsutsikter 
Arbetet fortsätter med att staka ut den strategiska fårdriktningen för Gävle flygplats. Utmaningar är 
att förbättra lönsamheten, klara framtida investeringsbehov, både i teknik och landningsbana. 

Flera aktörer har utryckt behov av flygplatsen. Här finns en grund för fortsatta samarbeten och 
samverkan. 

Under året skall bolaget titta på olika tekniska lösningar för fortsatt drift av flygplatsen. En sådan är 

jn
, fjämnanövrering från exempelvis Sundsvall som skulle kunna ersätta verksamheten i det befintliga 

flygledartomet. 
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Resultat och omsättning 
Gävle Flygplats AB:s omsättning uppgick 2015 till 4,9 mkr. Resultatet efter finansiella poster 
hamnade på -1,7 mkr. Avsaknaden av alternativa affärsmodeller och intäktskällor samt ett lågt 
prissatt tjänsteavtal mot Gävle kommun är huvudorsaker till underskottet. 

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet inom bolaget var 2,9 mkr vid årets utgång vilket gav en soliditet på 77 procent. 
Under året har bolaget erhållit ett aktieägartillskott om 2 mkr från moderbolaget. Under året 
investerade företaget totalt 389 tkr i maskiner och inventarier. 

Strategiska risker 
Risker som på både ett djupgående och långvarigt sätt hotar organisationens medel- och långsiktiga 
önskade strategiska position klassas som strategiska. Förebyggandet av dessa risker prioriteras före 
alla andra risker. 

Företagsstyrnings- och policyrisker hanteras genom att bolaget kontinuerligt utvecklar 
intemkontrollen. Intern spridning av information säkerställs genom bolagets ledningssystem och 
processer. 

Mer långsiktiga risker hanteras i första hand vid styrelsens behandling av bolagets strategiska 
planering. I samband med detta utvärderas och diskuteras affärsplanering både utifrån externa och 
interna påverkansfaktorer. Systematiska omvärlds- och scenarioanalyser är här viktiga underlag. 

Operationella risker 
Operationell risk definieras som risken att ekonomiska förluster uppstår på grund av fel och brister 
inom processer, teknik eller kompetenser på grund av externa faktorer. 

För att minimera de operationella riskerna i verksamheterna bedrivs ett strukturerat kvalitet- och 
milj öledningsarbete. Som verktyg för detta används ett kvalitet- och milj öledningssystem där 
samtliga processer och delprocesser finns kartlagda, ruiner och instruktioner tillsammans med övriga 
policys dokumenteras i systemet. Internrevisioner med syfte att granska processer, rutiner och 
instruktioner genomförs flera gånger per år. Minst en gång om året genomförs även ledningens 
genomgång på koncerriledningsnivå. 

Styrelsens arbete 
Enligt Gävle Flygplats AB:s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter 
med två styrelsesuppleanter. 

Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter såsom månadsrapport samt VD:s 
informationspunkt. Ordföranden leder och fördelar styrelsearbetet samt ser till att angelägna frågor 
utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Styrelsens arbete regleras av den 
arbetsordning som styrelsen årligen fastställer samt genom den instruktionen rörande 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 

Antal styrelsemöten under 2015 är nio inklusive konstituerande mötejn 
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Händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga händelser som väsentligt påverkar bolagets ställning har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

Bolaget startade verksamheten 1 januari 2015. Resultatet för Gävle Flygplats AB uppgick till 
-1713 tkr för 2015. De förväntade intäkterna i verksamheten blev lägre än beräknat. Bolaget arbetar 
med prissättningsfrågor, nya affårsmodeller samt avtalsöversyn av större kunder som nyttjar 
flygplatsen frekvent för att komma till rätta med detta. 

2015 2014 
Nettoomsättning tkr 4 941 
Resultat efter finansiella poster tkr -1 717 -9 
Balansomslutning tkr 3 995 41 
Soliditet 77,3 100,0 
Avkastning på totalt kapital % -43,3 -23,0 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 

Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade resultat 1 990 675 
Årets resultat 7 648 

kronor 1 998 323 

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att 

i ny räkning överförs 1 998 323 

kronor 1 998 323 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning Not 2015-01-01 
-2015-12-31 

2014-09-08 
-2014-12-31 

Nettoomsättning 4 941 023 - 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -1 559 848 - 
Övriga externa kostnader -5 040 329 -9 325 
Personalkostnader -12 788 - 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -40 616 - 

Summa rörelsens kostnader -6 653 581 -9 325 

Rörelseresultat -1 712 558 -9 325 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 227 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter 2 -4 860 - 

Summa resultat från finansiella poster -4633 0 

Resultat efter finansiella poster -1 717 191 -9 325 

Bokslutsdispositioner 3 
Erhållet koncernbidrag 1 800 000 - 

Övriga bokslutsdispositioner -75 000 - 

Skatt på årets resultat 4 -161 - 

Årets resultat 7 648 -9 
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2014-12-31 

Tillgångar 1 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 84 366 
Inventarier, verktyg och installationer 6 264 250 

348 616 0 

Summa anläggningstillgångar 348 616 0 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 7 612 509 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 142 144 
Fordringar hos koncernföretag 8 1 800 000 
Aktuella skattefordringar 18 691 
Övriga kortfristiga fordringar 152 135 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 92 630 

2 205 600 0 

Kassa och bank 788 660 40 675 

Summa omsättningstillgångar 3 606 769 40 675 

Summa tillgångar 3 955 385 40 675
n/ 

 

--P i 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 

10 

2015-12-31 2014-12-31 

Aktiekapital 1 000 000 50 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 1 990 675 .. 

Årets resultat 7 648 -9 325 

1 998 323 -9 325 

Summa eget kapital 2 998 323 40 675 

Obeskattade reserver 11 75 000 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 12 200 000 .. 

Summa långfristiga skulder 200 000 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 233 777 
Skulder till koncernföretag 8 199 265 
Leverantörsskulder Gävle kommun 8 7 174 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 241 846 

Summa kortfristiga skulder 682 062 0 

Summa eget kapital och skulder 3 955 385 40 675 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga  
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Not 2015-01-01 
-2015-12-31 

2014-09-08 
-2014-12-31 

Rörelseresultat före finansiella poster -1 712 558 -9 325 
Avskrivningar 40 616 

Erhållen ränta 227 
Erlagd ränta -4 860 
Betald inkomstskatt -18 852 

-1 695 427 -9 325 
Ökning/minskning varulager -612 509 
Ökning/minskning kundfordringar -142 144 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -244 765 
Ökning/minskning leverantörsskulder 155 939 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 526 123 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 012 783 -9325 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 5,6 -389232 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -389232 0 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 950 000 
Upptagna lån 200 000 
Erhållet koncernbidrag 2 000 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 150 000 0 

Årets kassaflöde 747 985 -9 325 
Likvida medel vid årets början 40 675 50 000 

Likvida medel vid årets slut 788 660 40 6:  5i 
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Noter 

Not 1 	Redovisnings- och värderingsprinciper 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Gävle Flygplats ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR2012:1 Årsredovisning (K3). 

Resultaträkning 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
bolagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 
att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 

Intäkter 
För utförda redovisas inkomster som är hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till 
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Intäkter redovisas i den takt som utförda tjänster 
produceras. En befarad förlust på ett uppdrag eller tjänst redovisas omgående som kostnad. 

Balansräkning 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 
avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 	 5-10 år 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 
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Avsättningar 
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade 
händelser, där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med det belopp som motsvarar 
den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. Omprövning av 
avsättningar sker varje balansdag. 

Nedskrivningar 
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 
marknadsvärdet och värdenedgången bedöms som bestående skrivs det redovisade värdet omedelbart 
ner till detta marknadsvärde 

Finansiella tillgångar och skulder 
Kundfordringar  
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Finansiella fordringar 
Finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till 
verkligt värde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

Låneskulder 
Låneskulder redovisas till nominellt värde. 

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Rådet för 
finansiell rapportering. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i 
aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt 
ekonomisk innebörd. 

Nyckeltalsdeflnitioner 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 
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Not 2 	Räntekostnader och liknande resultatposter 

2015-01-01 
-2015-12-31 

2014-09-08 
-2014-12-31 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 4 860 

Summa 4 860 0 

Not 3 	Bokslutsdispositioner 

2015-01-01 2014-09-08 
-2015-12-31 -2014-12-31 

Erhållna koncernbidrag 1 800 000 
Skillnaden mellan skattemässiga och bokförda avskrivningar -75 000 

Summa 1 725 000 0 

Not 4 	Skatt på årets resultat 

2015 2014 
Aktuell skatt 161 

Summa 161 0 

Avstämning av effektiv skatt 
Redovisat resultat före skatt 7 809 

Skatt enligt gällande skattesats, 22 % -1 718 
Övriga ej skattepliktiga intäkter 50 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 
- Övriga ej avdragsgilla kostnader -473 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 1 980 
Summa -161 
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Not 5 	Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Årets förändringar 

2015-01-01 
-2015-12-31 

-Inköp 105 457 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 105 457 

Årets förändringar 
-Avskrivningar -21 091 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 091 

Utgående restvärde enligt plan 84 366 

Not 6 	Inventarier, verktyg och installationer 

2015-01-01 
-2015-12-31 

Årets förändringar 
-Inköp 283 775 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 283 775 

Årets förändringar 
-Avskrivningar -19 525 

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 525 

Utgående restvärde enligt plan 264 250 

2014-09-08 
-2014-12-31 

0 

0 

0 

2014-09-08 
-2014-12-31 

0 

0 

,( 
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Not 7 	Varulager 

Värderat till anskaffningsvärde 
Flygbränsle 

2015-12-31 	2014-12-31  

612 509 

Summa 

Not 8 	Transaktioner med närstående 

 

612 509 	 0 

	

2015 	2014 
Med närstående avses även Gävle Kommun 
Med GFAB- koncernen avses Gavlefastigheter Gävle kommun AB och dess dotterbolag 
Inköp och försäljning med närstående 
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag i förhållande till total 
försäljning och totala inköp. 
Inköp 	 (%) 	 3 
Försäljning 	 (%) 	 51 

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid 
transaktioner med externa parter. 

Försäljning av varor och tjänster till närstående 
Försäljning 
GFAB-koncernen 
Gävle Kommun 2 500 000 

Summa 2 500 000 0 

Inköp av varor och tjänster från närstående 
Inköp av varor och tjänster 
GFAB-koncernen 4 037 498 
Gävle Kommun 170 346 

Summa 4 207 844 

Rörelsefordringar/-skulder avseende närstående 
Nedan anges fordringar/skulder från försäljning/inköp av varor/tjänster. 

Fordringar på närstående 
GFAB- koncernen 
Gävle Kommun 

Summa 0 
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2015 2014 
Skulder till närstående: 
GFAB-koncernen 199 265 
Gävle Kommun 7 174 

Summa 206 439 0 

Fordringar/-skulder avseende närstående 
Nedan anges övriga fordringar/skulder. 

Fordringar på närstående 
Koncernbidrag från Gavlefastigheter Gävle kommun AB 1 800 000 

1 800 000 0 

Not 9 	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2015-12-31 2014-12-31 

Förutbetalda hyror 21 497 
Övriga poster 71 133 

92 630 0 

Not 10 	Förändring av eget kapital 

Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 
Summa 

eget kapital 

Nyemission 2014-09-08 50 000 - - 50 000 
Årets resultat - - -9 325 -9 325 

Eget kapital 2014-12-31 50 000 0 -9 325 40 675 
Nyemission 950 000 950 000 
Aktieägartillskott - - 2 000 000 2 000 000 
Årets resultat - - 7 648 7 648 

Eget kapital 2015-12-31 1 000 000 0 1 998 323 2 998 321 
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2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade överavskrivningar 75 000 

Summa 75 000 0 

Not 12 	Upplåning 

2015-12-31 2014-12-31 

Räntebärande skulder 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag -200 000 

Summa -200 000 0 

Kortfristiga skulder 

Summa 0 0 

Summa räntebärande skulder -200 000 0 

if\( 
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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 Flygplats AB, org. nr 556982-0458 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gävle Flygplats 

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 Flygplats 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 Flygplats 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 om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

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 /1 /6 0Z(V6 

KPMG AB 
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