
1(10) 

Utveckling i Gävle AB 
Org nr 556983-2032 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Bolaget registrerades 2014-09-17. 
Verksamheten omfattar ägande och förvaltning av aktier i dotterbolag och bedrivs i Gävle 
Kommun. 

Bolaget förvärvade 2014-12-19 samtliga aktier i Gävle Teknikcenter Fastighet AB med 
organisationsnr 556983-2040 samt Urfjället Gävle AB med organisationsnr 556983-2057, 
båda med säte i Gävle. Utveckling i Gävle AB sålde bolaget Urfjället Gävle AB till Gästrike 
fastigheter AB 2015-04-29. 

Moderföretag 
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är 
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB med organisationsnummer 556009-9581 med Säte i Gävle 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Ansamlad förlust -21 325 
Årets vinst 13 555 668 

kronor 13 534 343 

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande: 

Utdelning (50 000 st *270,68 kr) 13 534 343 

Styrelsens motivering till utdelningen 
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 31 procent. Soliditeten är mot bakgrund 
av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den 
föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej 
heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
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Resultaträkning 

Rörelsens kostnader 

Not 2015-01-01 
-2015-12-31 
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2014-09-17 
-2014-12-31 

Övriga externa kostnader 5 000 -21 325 

Summa rörelsens kostnader 5 000 -21 325 

Rörelseresultat 5 000 -21 325 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 2 13 550 404 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -3 328 o 

Summa resultat från finansiella poster 13 547 076 0 

Resultat efter finansiella poster 13 552 076 -21 325 

Skatt på årets resultat 4 3 592 0 

Årets resultat 13 555 668 -21 325 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Not 2015-12-31 2014-12-31 

Andelar i koncernföretag 5 50 000 100 000 
Uppskjutna skattefordringar 3 592 0 

53 592 100 000 

Summa anläggningstillgångar 53 592 100 000 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 6 13 600 000 0 

— 
13 600 000 0 

Kassa och bank 41 079 50 000 

Summa omsättningstillgångar 13 641 079 50 000 

Summa tillgångar 13 694 671 150 000 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 7 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 50 000 50 000 

50 000 50 000 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -21 325 0 
Årets resultat 13 555 668 -21 325 

13 534 343 -21 325 

Summa eget kapital 13 584 343 28 675 
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Balansräkning 

Kortfristiga skulder 

Not 2015-12-31 2014-12-31 

Leverantörsskulder 0 9 325 
Skulder till koncernföretag 6 100 000 100 000 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 328 12 000 

Summa kortfristiga skulder 110 328 121 325 

Summa eget kapital och skulder 13 694 671 150 000 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Noter 

Not 1 	Redovisnings- och värderingsprinciper 

Utveckling i Gävle ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Resultaträkning 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 
att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot 
eget kapital. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 

Balansräkning 

Finansiella instrument 

Aktier och andelar i dotterföretag  
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna. 

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

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

Klassificering 
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består till stor del av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt en art av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 



Utveckling i Gävle AB 	 7(10) 
556983-2032 

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

2015-01-01 	2014-09-17 
-2015-12-31 	-2014-12-31 

Realisationsresultat vid avyttring av andelar 13 550 404 0 

Summa 13 550 404 0 

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 

2015-01-01 2014-09-17 
-2015-12-31 -2014-12-31 

Ränta lån mot Gavlefastigheter 3 328 0 

Summa 3 328 0 

Not 4 Skatt på årets resultat 

2015 2014 
Uppskjuten skatt -3 592 

Summa -3 592 0 

Avstämning av effektiv skatt 
Redovisat resultat före skatt 13 552 076 -21 325 

Skatt enligt gällande skattesats, 22 % -2 981 457 4 692 
Skatteeffekter av ej skattepliktiga intäkter 
- Övriga ej skattepliktiga intäkter 2 981 089 
Utnyttjande av tidigare års ej aktiverade redovisade 
underskottsavdrag 3 960 
Summa 3 592 4 69 
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Not 5 	Andelar i koncernföretag 

	

2015-01-01 	2014-09-17 

	

-2015-12-31 	-2014-12-31  

Ingående anskaffningsvärde 	 100 000 	 0 
Genom förvärv av dotterföretag 	 0 	100 000 
Försäljning 	 -50 000 	 0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 	 50 000 	100 000 

Utgående restvärde enligt plan 	 50 000 	100 000 

Andelar i dotterföretag 

Koncernen 	 Org nr 	 Säte 	Kapital- 
andel (%) 

Gävle Teknikcenter Fastighet AB 	556983-2040 	Gävle 	100 

	

Bokfört 	Bokfört 
Kapital- Rösträtts- 	 värde 	värde 

Moderbolaget 	 andel % andel %Antal aktier 	15-12-31 	14-12-31  
Urfjället Gävle AB 	 50 000 
Gävle Teknikcenter Fastighet AB 	 100 	100 	50 000 	50 000 	50 000  

Summa 	 50 000 	100 000  
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Not 6 	Transaktioner med närstående 

2015  
Uppgifter om moderföretaget 
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är 
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB med organisationsnummer 556009-9581 med säte i Gävle. 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Inga inköp har gjorts avseende koncernföretag. 

Lån från närstående 
Lån från Gavlefastigheter Gävle Kommun AB: 
Ingående balans 	 100 000 

Utgående balans 	 100 000 

Lånet från Gavlefastigheter Gävle Kommun AB årliga ränta motsvarande statslåneränta på tioåriga 
obligationerslån plus en (1)% ränta bestäms utifrån nämnda statslåneränta per ingången av varje 
kvartal och har ingen fastställd återbetalningstid. 

Lån till närstående 
Lån till Gavlefastigheter Gävle Kommun AB: 
Ingående balans 
Utbetalade lån 
	

13 600 000 

13 600 000 

Not 7 	Förändring av eget kapital 

Aktie- 
kapital 

Fritt eget 
kapital 

Summa 
eget 

kapital 
Nyemission 50 000 50 000 
Årets resultat -21 325 -21 325 

Eget kapital 2014-12-31 50 000 -21325 28 675 

Eget kapital 2015-01-01 50 000 -21325 28 675 
Årets resultat - 13 555 668 13 555 668 

Eget kapital 2015-12-31 50 000 13 534 343 13 584 343 

Aktiekapitalet består av 50 000 st 
A-aktier. Kvotvärde 1 krona. 



argaret Sandberg 
Auktoriserad revisor 

Utveckling i Gävle AB 	 10(10) 
556983-2032 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2016-05-20 för fastställelse. 

Gävle 2016-04-13 

ii4CtAJAAACE 
Maud Lund 
Ordförande 
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Per-Arne Vahlund 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Utveckling i Gävle AB, org nr 556983-2032 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Utveckling i 

Gävle 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 Utveckling i Gävle 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 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 Utveckling i Gävle 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  1//5 P/b/b 

KPMG AB 
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argareta sandberg 
Auktoriserad revisor 
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