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Grundbulten 13487 uäl Ostkustbanan AB

Org nr 559021.8262

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Allmänt uni verksamheten

Bolagsstämma och styrelsemöten
Bolaget hade sin lörsla bolagsstämma och konstituerande styrelsesammanträde Hudiksvali den 17augusti2016. Bolaget har därefter genomfört
styrolsesammanträden den 19oktober och den il december och ett verkställande utskott den 4september.
Styrelsen består av Peder Björk (ordtörande)( Avon verksiällande ulskotiet,vu), Eva Lindberg (vice ordiörande)(vu).Erik Lövgren,vu. Glenn Nordlund,
Jan Sahlén, Fred Nilsson, (vu), Slig Eng, Mikael Löthstam,(vu) Sven-Erik Lindestam, Jörgen Edsvik. Länsrådet Sten-Olof Altin är adjungerad ledamot.
Arbetsordning
Bolaget har utarbetat en arbetsordning. Arbetsordningen antogs vid sammanträde den 19oktober.
Bolagets hamn
Namnirågan år under beredning på Bolagsverket.
Ekonomi
Bolaget haj- inte rekvirerat medel frän ägarna för täckande av uppkomna åtaganden. Dessa har lörskotterats av Sundsvalls kommun och Region
Gåvleborg. Uppkomna kostnader kommer alt faktureras ägarna under 2016.

Webb
Bolaget återfinns under adressen www.nyaoslkustbanan.se
Verksamhetspian
Verksamhetsplan år under utarbetande, 1 verksamhetsplanen Ingår bl.a. att ta iram en kommunikationsstrategi. Arbetat har påbörjats.
Bolaget har under året utfört intormationsmöten med EU-parlamentet den 21 oktober 1 Bryssel. Därtill har bolaget under oktober även medverkat samt
informeral vid Nordio Rail på Elmia f Jönköping (6-8/lo) och Moderaternas parlistämma 1 Karlstad (15-18110).
Samverkan projekt Nya Ostkustbsnan
Projektet Nya Os&uslbanan har pågätt parallellt med bolaget under andra delen av året. Projektet awecklas straxelterårsskiftet 2015116.
Sverigeförhandlingen
Sverlgeförhandlingen har regeringens uppdrag att rnöjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar 1 södra Sverige. 1 norra Sverige rör
uppdraget i högre grad näringslivets godstransporter, men även persontrafik. Sverigeförhandlingen är upplagd som en värdeskapande förhandling där
finansiering av Iransportinirastrukturen ska föras samman med olika nyttor. t ex ökat bostadsbyggande och arbetsmarknadsnyttor. Som underlag för
förhandlingarna begär förhandlarna att regioner och kommuner tar fram underlag som beskriver olika nyttor. Arbete med att ta fram nyttor pågår.

Äga rfö rhållanden
OrganIsation Andel Antal Aktier Akt iekapital
Region Gävleborg 34,60% 3480 348 000
Landstinget 29,90% 2990 299 000
Västemordand
Sundsvalls Kommun 10,00% 1 000 100 000
Gävle Kommun 8,78% 878 88000
Ömsköidsviks 5.70% 570 57000
Kommun
HudiksvaJls Kommun 3,30% 330 33000
Härnösands Kommun 2,50% 250 25 000
Söderhamns Kommun 2,27% 227 23000
Kramfors Kommun 190% 190 19 000
Nordanstig Kommun 0.85% 85 8000
Totalt 100,00% 10000 1 000 000

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Rekrytering av VD
Rekrytering av VD pågår. Konsuitiöretaget Source- executive är behjälplig i rekryleringsarbetet.

Nyemission
Pä bolagsstämma den 17augusti togs beslut om att genomlöra en nyemission och öka akliekapitalet frän 50000 kr till 1 000000 kr. Nyemissionen är
anmäld till Bolagsvarket men ännu inte registrerad.

Resultatdispositien
Till bolagsstämmans förfogande står följande ansamlad lörlusI:

Årets resultat -143 840
Totalt -143840

Styrelsen föreslår att den ansamlade töriusten kronor -143 840,
behandlas enligt följande:

Balanseras i ny räkning -143 840
Summa -143840

Vad betråtfar företagets resultat och ställn,f4~g i övrigt, hänvisas till eftertötjande resullat- och balansräkningar med
tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning

2015-07-24Belopplllcr Not -2015-12-31

Rörelselntäkter, lagerförändringar mm
Nelloomsåltning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm —

Bruttoresultat —

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -144
Summa rörelsekosinader 144
Rörelseresuitat -144

Finansiella poster
Övriga rånteinläkler och liknande resuttalposter
Hänlekosinader och liknande resultalposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster -144

Resultat före skatt -144

Sketter
Skatt på årets resultat —

Årets resultat -144
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Balansräkning
Belopp i lic, Not 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättnirigstlllgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank 993
Summa kassa och bank 993
Summa omsättningstlll9ångar 994
SUMMA TILLGANGAR 994

Balansräkning
Belopp 11kr Not 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2
Bundet eget kapital
Aktiekapital (x,cc aktier [per akties lag]) i 000
Summa bundet eget kapital i 000

Fött eget kapital
Balanserat resultat —

Ärets resultat -144
Summa fritt eget kapital ~l44
Summa eget kapilal 856

Kortfristiga skulder
Leverantöraskulder i
Upplupna kostnader och lörutbetalda Intäktor 137
Summa kortfristiga skulder i ss

138
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 994

Ställda säkerheter och ansvarstörbindelser
2015-12-31

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförblndelser
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Noter
Belopp i om inget annat anges

Not 1 Redovlsnlngsprlnclper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Eok(öringsnåmnden allmänna råd
BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Årsredovisningen upprättas för första gången enlighet med BFNAR 2008:1 Årsreciovisning i mindre aktiebolag,
vilket kan innebära en bristande jämfölbarhet mellan räkenskapsåret och det nårmast föregående räkenskapsåret.

Not 2 Eget kapital

Vid årets början 2015-07-24
Nyemission

Aktiekapital Uppskriv
ningsfond

1 000

Balanserat
Rese,v.tond resultat inkt.

årets resultat

Disposition eni AnSMInInIObeSIUI

• Utdelning
• Återbetalning av aklieägailillskott
• Födustlåckning från fonder

Årets resultat
Vid årets slut 201 5-12-31

Hudtksvall de ole. 07 22

Sven-Erik Undestam

~Li~
vice Ordiörande

Jörgen Edsvik

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2016— 3 ~t— 2. 2-
KPMG

~eta~ tft~
Auktoäserad ‘euro,

1 000 -144
-144

‘1 Mikael Lötsta//fi

Bolagets resuf lat. och balansräkning blir töremål tör taststätelse på ordinarie årsståmma
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Ostkustbanan 2015 AB, org nr 559021-6262

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ostkustbanan
2015 AB för räkenskapsåret 2015-07-24—2015-12-31

Styrelsens ansvar för &sredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis
ning som ger en rättvisande bild enligt årsreclovisningslagen, och
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Bevisorns 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
onen 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 uppskattningar i redovis
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentat
ionen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

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 förvaltning för Ostkustbanan 2015 AB
för räkenskapsåret 201 5-07-24—201 5-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som
har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

flevisorns 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 on, någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslageii, åisiedovisningslagen eller bolags-
ordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter an
svarsfrihet för räkenskapsåret.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Qstkustbanan 2015 ABs finansiella ställning
per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för
räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Falun den 22april2016

KPMG AB

Margareta~Sandberg
Auktoriserad revisor



tekmannarevjsorerna 2016-04-21
1 Ostkustbanan 2015 AB

Till årsstämman 1
Ostkustbanan 2015 AB
Org nr 5590214262

Granskningsrapport för räkenskapsåret 2015-07-23 - - 2015-12-31

Vi av fullmäktige i Gävleborgs läns landsting, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Härnösands
kommun, Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland, Nordanstigs kommun, Sundsvalls kom
mun, Söderhamns kommun och Örnskölcfsvjks kommun utsedda Iekmannarevisorer, har granskat
Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevjsorerna ansvarar för att granska
verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges upp
drag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommu
nal verksamhet samt utifrån bolagsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Förutom att ha tagit del av styrelsens protokoll och handlingar har vi haft en dialog med styrelsen
om processen kring bildandet av bolaget.

Med ovan angivna begränsningar bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi riktar kritik mot styrelsen för bristande intern kontroll vad gäller formalia kring protokoll samt
registreringsärenden till Bolagsverket.

Gävle och Sundsvall 201 -21

I~~
Björn Frankson Mikael


