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»Vi behöver jobba
tätare tillsammans«
i ett utvecklingssprång med
omfattande stadsutveckling och satsningar på
infrastruktur. Staden växer och jobbtillväxten
i Göteborg med omkringliggande region har länge
varit högst i landet. Det går bra för Göteborg. Men
samtidigt som arbetslösheten sjunkit och ekonomin
går på högvarv behöver kompetensförsörjningen
bli bättre och fler bostäder byggas. Krafttag behövs
för att Göteborg ska bli en mer jämlik stad.
På vägen mot kommunfullmäktiges mål har
Göteborgs Stadshus AB en helt avgörande roll att
genom ägarstyrning följa och stödja Stadens bolag
i deras uppdrag. Det handlar både om att effektivisera den politiska styrningen och att genom
dialog stärka bolagen i sitt ansvarstagande i förhållande till kommunfullmäktige. Genomförda
styrelseutbildningar och utvecklade former
för ägardialog är bra exempel på detta.
göteborg är inne

göteborgs stadshus är fortfarande en
ung koncernmoder. Bolagsöversynen ligger
bara ett par år bakom oss och pågår fortfarande på sina håll. Men vi ser redan hur
drivkraften framåt och leveransen ökar
när vi jobbar tätare tillsammans för ett
jämlikt och hållbart Göteborg.
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STADENS ÖVRIGA BOLAG ORGANISERADE I SJU MODERKLUSTER

Ann-Sofie Hermansson,
Styrelseordförande Göteborg Stadshus AB
och Kommunstyrelsens ordförande
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VAD ÄR GÖTEBORGS STADSHUS AB? Namnet Stadshus har
sina utmaningar. I många år var
Stadshuset den fastighet vid Gustav
Adolfs torg, ritad av Bengt Wilhelm
Carlberg, där kommunstyrelsen
har sina sammanträden. Sedan
2014 är Stadshus också namnet
på det koncernbolag som äger samtliga kommunala bolag i Göteborg.
Det exakta namnet är Göteborgs
Stadshus AB. Bolaget leds av en
styrelse tillsammans med vd och
ett tiotal medarbetare. Bolagets
uppgift är att gemensamt med
Stadens nämnder bidra till ett jämlikt, öppet och hållbart Göteborg.
Styrelsens ledamöter ingår också
i kommunstyrelsen.
4|
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VAD GÖR GÖTEBORGS
STADSHUS AB? Dialog, stöd
och finansiell samordning. Det
är tre av Göteborgs Stadshus
viktigaste arbetsredskap. Organisationens roll är att effektivisera
den politiska styrningen och
samordningen av Stadens bolag,
utifrån kommunfullmäktiges mål.

Ägardialog

Ägarstöd

Finansiell
samordning

Göteborgs Stadshus bidrar till
styrning och samordning av
Stadens bolag genom dialog
mellan Göteborgs Stadshus
styrelse och styrelsen för
moderbolaget i respektive
kluster. Moderbolagen i varje
kluster har i sin tur dialog med
sina respektive dotterbolag.
Dialogen hjälper båda parter att förstå verksamheten
samt de trender, utmaningar
och risker som det aktuella
bolaget står inför. Samtalen
kan vara både coachande och
vägledande och ska bidra till
utveckling och samordning av
klustren utifrån ett hela staden
perspektiv.

Inför bildandet av Stadshus
uppmärksammade bolagen
behovet av praktiskt ägarstöd
inom olika specialistområden.
Även behovet av kompetensutveckling och vägledande
bestämmelser av olika slag
lyftes upp. Detta är något som
Göteborgs Stadshus utvecklat både genom nätverk och
utbildningar. Under 2015 och
2016 har exempelvis ca 450
styrelseledamöter gått en
tvådagarsutbildning i styrelse
arbete.

Som moderbolag följer Göteborgs Stadshus löpande den
finansiella utvecklingen i koncernen, utifrån ett hela staden
perspektiv. Detta förbättrar
möjligheten att agera och samordna finansiella resurser som
kan förverkliga projekt som
är av nytta för staden i sin helhet. En annan viktig del i den
finansiella samordningen är
möjligheten att utjämna vinster
och förluster i de kommunala
bolagen och därigenom samla
den totala skattebelastningen
i koncernen.
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TEXT: ANNA WERNER | FOTO: ANNA-LENA LUNDQVIST

GÖTEBORGS STADSHUS | KONCERNBOLAG | HANS OLSSON & STEFAN SÖDERLUND

VD MÖTER
VD

Hans Olsson spelade en avgörande roll när
Göteborgs Stadshus AB skapades för tre år
sedan. Nu lämnar han över vd-ansvaret. Vad ser
efterträdaren Stefan Söderlund som sin viktigaste uppgift?
– Ägardialogen finns på plats och fungerar.
Men jag tror att vi behöver bli ännu bättre på
att berätta vilket värde Stadshus tillför, säger
Stefan Söderlund.

S

har
hunnit jobba i fyra dagar på
Göteborgs Stadshus när vi
ses för att prata om hans
nya roll. Hur många dagar
Hans Olsson har arbetat
på Göteborgs Stadshus är
svårare att räkna ut, men
totalt har han arbetat 38 år i Staden. Nu
är det dags att trappa ner för att gå i pension och Stefan Söderlund och Hans Olsson är mitt i överlämningsfasen av vduppdraget.
Senare samma dag ska Stefan Söderlund
för första gången träffa hela sin organisation för ett möte. Han säger att han ser
fram mot jobbet, men att han samtidigt
känner stor respekt inför uppdraget. Göteborg är en betydligt större stad jämfört
med Sundsvall där Stefan Söderlund
har verkat tidigare.
– Göteborg har ett helt annat format
jämfört med Sundsvall. Det är också den
aspekten jag lockas av. Här finns en självklar ambition att vara en stad av nationell
betydelse och det finns ett internationellt
kontaktnät, säger Stefan Söderlund.
tefan söderlund

”

"Göteborg har ett helt
annat format jämfört med
Sundsvall. Det är också den
aspekten jag lockas av. Här
finns en självklar ambition
att vara en stad av nationell
betydelse och det finns ett
internationellt kontaktnät."
STEFAN SÖDERLUND, NY VD
FÖR GÖTEBORGS STADSHUS

hans olsson har varit tillförordnad
vd för Göteborgs Stadshus sedan 2016,
men har arbetat med organisationen
under betydligt längre tid än så. Redan
2009, när Hans Olsson arbetade på Stadsledningskontoret, väcktes frågan i kommunstyrelsen om hur stadens bolag var
organiserade och om det fanns samordhan har arbetat i kommunal verksamhet sedan 2005 och är ett välkänt namn
ningsvinster att göra. I flera andra svenska
i Sundsvall, där han sedan 2008 haft rollen städer fanns redan Stadshus-konstruksom kommundirektör.
tioner på plats.
– Den så kallade mutskandalen 2010
Göteborg och Sundsvall har vissa likheter.
Industrin är viktig i båda regionerna – där påskyndade en förändring och 2011 ställGöteborg har fordonsindustrin har Sundde sig samtliga politiska partier bakom ett
svall skogen – och båda kommunerna har yrkande om att göra en bolagsöversyn. Uppunder lång tid styrts av en socialdemokra- draget var att effektivisera den politiska
styrningen, säger Hans Olsson.
tisk ledning.
– Stefan har en gedigen erfarenhet av
att arbeta i en politiskt styrd organisation. i två år arbetade Hans Olsson och hans
Det tror jag är en förutsättning för att
team med att genomlysa bolagsstrukturerlyckas i den här rollen, säger Hans Olsson. na. Underlaget visade att både strukturer
Han lägger till, på skämt:
och kultur gjorde att stadens bolag i hög
– Fungerar inte det här, då fungerar inget. grad styrde sig själva, att makten i hög
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STEFAN
SÖDERLUND
Gör: Vd Göteborgs
Stadshus AB sedan
januari 2017.
Ålder: 53
Familj: Fru och
vuxna barn.
Bor: Växelvis
Göteborg och
Sundsvall.
Arbetat i kommunal
verksamhet: Sedan
2005. Arbetade
tidigare inom
Sweco.
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”

" Stadshus är ett moderbolag
som inte har tillgång till hela
den verktygslåda som ett
aktiebolag normalt har.
Göteborgs Stadshus kan inte
utkräva ansvar på samma
sätt. Det är en organisatorisk
kompromiss som valdes för
att alternativet bedömdes
som sämre."
HANS OLSSON, AVGÅENDE VD
FÖR GÖTEBORGS STADSHUS

grad var koncentrerad till vd och att ägaransvaret var otydligt.
– På ett vis fångade underlaget stämningen i Göteborg just då. Utifrån utredningen var det egentligen inte så komplicerat att föreslå en organisationsstruktur
som skulle ge tydligare ägarstyrning,
säger Hans Olsson.
göteborgs stadshus ab bildades 2014.
Bolaget är koncernbolag för alla Göteborgs kommunala bolag, och bolagen är
ordnade i kluster efter verksamhetsområde. Dialogen mellan Göteborgs Stadshus
styrelse och de kommunala bolagens styrelser har blivit ett av de viktigaste verktygen för att samordna och styra. Hans
Olsson beskriver att många bolag efterlyste utbildning för sina styrelser i samband med att Göteborgs Stadshus bildades
och under 2015 och 2016 gick ett stort
antal styrelsemedlemmar en styrelseutbildning.
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– Det har definitivt ökat förutsättningarna
för bra ägardialoger, säger Hans Olsson.
Därmed inte sagt att Stadshus-organisationen med sina sju kluster saknar
utmaningar.
– Vår verksamhet styrs av kommunallagen å ena sidan och aktiebolagslagen å
andra sidan. Resultatet blir att Stadshus
som moderbolag inte har tillgång till hela
den verktygslåda som ett aktiebolag normalt har. Göteborgs Stadshus kan inte utkräva samma ansvar som ett privatägt bolag eftersom kommunfullmäktige fattar
de avgörande besluten om bolagens verksamhet och styrelsernas sammansättning.
Det är en organisatorisk kompromiss som
valdes för att alternativet bedömdes som
sämre, säger Hans Olsson.
inte göra några
stora förändringar under sin första tid som
vd. Han fokuserar på att lära känna sina
medarbetare och etablera relationen till
stefan söderlund vill
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HANS
OLSSON
Gör: Avgående
tf vd för
Göteborgs Stadshus AB
Ålder:
69 år
Familj: Fru och
ett vuxet barn.
Bor: Masthugget
Arbetat i kommunal verksamhet:
Sedan 1979.

klustrens vd:ar och organisationens styrelse. Han säger att han vill vara en ledare som inkluderar och att han under
sina tjugofem år som chef har varit bra på
att skapa en god stämning i sina team.
– Göteborgs Stadshus ska jobba på
enligt sina planer. Jag lägger fokus på
att fortsätta att föra samtal om på vilket
sätt vi är en förutsättning för varandras
framgång. Jag tror inte alltid att det är
tydligt på vilket sätt Göteborgs Stadshus
tillför värde. Den frågan ska jag jobba
med att göra mer konkret, säger Stefan
Söderlund.

FAKTA: GÖTEBORGS STADSHUS AB
Vd för Göteborgs Stadshus leder en organisation med elva medarbetare som tillsammans ska
styra, samordna och stödja stadens bolag mot
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Till koncernbolaget räknas också Göteborgs Stads filial
i Bryssel, med tre medarbetare. Koncernbolaget
Göteborgs Stadshus är ägare till alla Göteborgs
Stads bolag som är ordnade i sju moderkluster,
tre regionala bolag och två interna bolag. Totalt
arbetar omkring 6 500 personer i stadens bolag.

hans olsson ser fram mot att följa arbetet framöver. På frågan om vad han är
mest nöjd med när han ser tillbaka på
åren med Göteborgs Stadshus svävar han
inte på målet.
– Jag har fått vara med och bidra till en
förändring som jag på ett personligt plan
har upplevt som nödvändig. ■
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2016 – året
som gick
UTVECKLINGSPROJEKT

STYRELSEUTBILDNINGEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Under hösten lärde sig
ytterligare 30 nyvalda
(totalt 450) mer om
styrelsearbete. Alla
nyvalda styrelsemedlemmar, direktörer,
styrelsesekreterare
och förtroendevalda
revisorer erbjuds att
gå utbildningen.

Göteborgs Stadshus
har ökat kunskaperna
om hållbarhetsredovisning och den nya
lagen om icke finansiell information samt
arrangerat utbildningar
och workshops för att
lyfta koncernens hållbarhetsarbete.

BOLAGSDAG

ANTAL
BOLAG

I november 2016
arrangerades bolagsdagen för att fånga
upp erfarenheter från
de två första åren
med ny bolagsstruktur.
Styrelseledamöter,
suppleanter, vd:ar och
styrelsesekreterare i
stadens bolag deltog.

Ett mål med bolagsöversynen var att minska antalet bolag i
staden. Genom avveckling och försäljning hade det vid ingången av 2016 sjunkit från 132 till 101.
Under året avvecklades ytterligare bolag.

HR-SAMVERKAN
Göteborgs Stadshus
har etablerat former
för koncernövergripande HR-strategiska
nätverk. Ett resultat
är ett bolags- och fackförvaltningsgemensamt kompetensförsörjningsprojekt för
teknisk kompetens inom samhällsbyggnad.
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Prioriteringar
under 2017

Göteborgs Stadshus
är involverat i flera
utvecklingsprojekt,
bland annat Styrgruppen för strategisk
Näringslivsdialog,
Styrgruppen för
Stadens Innovationsprogram och Styrgruppen för Jämlikt
Göteborg.

Den 1 december tog
Göteborgs Stadshus
över ansvaret för Göteborgs Stads filial i
Bryssel. Filialen är en
plattform för att utveckla Göteborg i förhållande till EU:s institutioner och andra
aktörer i Europa.

Verka för och aktivt
följa att stadens bolag
arbetar i linje med programmet Jämlikt Göteborg. Samverkan ska
ske med Social resursnämnd, som har processägaransvar för utveck
lingen av ett jämlikt
Göteborg, och Nämnden för arbetsmarknad
och vuxenutbildning,

SOS
BARNBYAR

DIALOG
SOM VERKTYG

Göteborgs Stadshus
startade ett samverkansprojekt med Bostadsbolaget (i Hammarkullen) som bidrog
till SOS Barnbyars första operativa verksamhet i Sverige. Initiativet
ska stärka ungdomar
som växer upp utan
föräldrars omvårdad.

Fortsätta utveckla
ägardialogen och skapa ännu bättre förutsättningar för att driva
bolagskoncernen utifrån göteborgarnas behov. Göteborgs Stadshus ska genom ägardialogen säkra att kommunfullmäktiges mål
för bolagen uppnås.

NYA
ÄGARDIREKTIV

FILIAL
I BRYSSEL

JÄMLIK STAD

Styrelsen för Stadshus AB har beslutat
om nya ägardirektiv
för Higab och Göteborg & Co Träffpunkt.
Direktiven ska ge förutsättningar att utifrån
rollen som moderbolag
ägarstyra sina kluster
utifrån kommunfullmäktiges mål.

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

HÅLLBAR
STAD

BEREDNING
AV BESLUT

Aktivt verka för att
stadens bolag bidrar
till en mer hållbar stad.
Följa upp att energieffektiviseringar och
ökad produktion av förnyelsebar energi samordnas. Samverkan ska
ske med Miljö- och klimatnämnden, som har
processägaransvaret.

I dialog med olika verksamheter inom staden
konkretisera och implementera riktlinjer och
direktiv för att utveckla
beredning av ärenden
i bolagskoncernen. Målet är att bereda underlag för politiska beslut
med bästa möjliga
kvalitet.

BÄTTRE
ÄGARSTYRNING
Under 2017 kommer
Göteborgs Stadshus
att utveckla sin roll
som koncernmoder.
Utvecklingsarbetet tar
sin grund i bolagsöversynen och kommer
med stor delaktighet
att utveckla koncernens styrning.

KVALITET OCH
EFFEKTIVITET

FINANSIELL
SAMORDNING

Främja gemensamma
aktiviteter som ökar
effektiviteten inom bolagssfären. De ökade
kostnader som följer
med koncernmoder
och klustermödrar
bör till minst hälften
finansieras genom
effektiviseringar.

Fördjupa och utöka
ekonomisk uppföljning
av bolagen, inte minst
för att kunna prioritera
med stadens bästa
för ögonen. Kontinuerligt följa ekonomisk
utveckling samt investeringsverksamhet och
kassaflöden.

SKAPA
SYNERGIER
Arbeta ännu mer aktivt för att tillsammans
med respektive moderbolag i klustren identifiera synergier och
initiera utvecklingsarbeten som syftar
till att starta förändringsprocesser.
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VI SKA BYGGA EN STAD
DÄR ALLA KAN KÄNNA
SIG HEMMA.
Göteborg ska vara en jämlik
stad. En stad där människor
i olika faser av livet och med
olika förutsättningar ska kunna
leva. Hur påverkas stadens bolag
av den visionen i sitt dagliga
arbete? Den frågan har vi undersökt närmare. I sju intervjuer
möter vi ledarna för de kluster
som stadens bolag är indelade i.

SAMTAL OM GÖTEBORG

14

Vi arbetar tillsammans

PATRIK
ANDERSSON
vd för
Business Region
Göteborg

18

Vi vet vårt uppdrag
och vem vi är till för

MARIETTE
HILMERSSON
vd för
Framtidenkoncernen

Vi bryr oss

CAMILLA
NYMAN
vd för
Göteborg & Co

21
24
27
30
32
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Öppen för världen

MAGNUS
KÅRESTEDT
vd för
Göteborgs Hamn

En hållbar stad

LARS-BÖRJE
BJÖRFJÄLL
vd för
Göteborgs
Spårvägar

Den attraktiva staden

STEFAN
LUNDQVIST
tf vd för
Higab

Vi tänker nytt

LOTTA
BRÄNDSTRÖM
vd för
Göteborg Energi
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Vi
arbetar
tillsammans

NÄRINGSLIV | BUSINESS REGION GÖTEBORG | PATRIK ANDERSSON, VD

»Utmaningarna för
Göteborg är tydliga«
Ekonomin i Göteborg med omnejd är glödhet.
Samtidigt görs stora satsningar som ska säkra hållbar
tillväxt på lång sikt – och för att målen ska nås krävs
samarbete mellan akademin, näringslivet och det
offentliga.
Stadens näringslivskluster har en nyckelroll.
TEXT: GUSTAF HÖÖK | FOTO: MIKAEL GÖTHAGE & LINDHOLMEN SCIENCE PARK

mellan forskning,
näringsliv och offentlig verksamhet finns
olika kluster i Göteborg. Här stärker verksamheter varandra i branscher och över
branschgränser. Två exempel är life scienceoch fordonsklustret.
Även inom Stadshus används begreppet
kluster för att samla ihop olika delar av
verksamheter i koncernen. Business Region Göteborg är moderbolag i näringslivsklustret och kan konstatera att det händer
mycket på sitt område.
– Både Göteborg och Göteborgsregionen
är inne i ett utvecklingssprång, säger
Patrik Andersson, vd för Business Region
Göteborg.
– Det händer mycket inom till exempel
mobilitet, digitalisering och stadsutveckling och ekonomin är bland de hetaste
i Europa. Det innebär även att utmaningarna blir tydliga. Business Region Göteborg
har identifierat tio stora utmaningar för
Göteborgsregionen och den kanske mest
akuta är kompetensförsörjning. Att företag

tack vare samspel
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inte hittar rätt arbetskraft har blivit ett
problem i flera branscher. Samtidigt finns
ett utanförskap med människor som inte
kommer in på arbetsmarknaden.
Hur kan ni bidra till en förändring?
– Tillsammans med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs
Stad tar vi fram en kompetensförsörjningsstrategi. Vi har även fått i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram
en näringslivsstrategisk plan för Göteborgs
Stad och ska definiera en långsiktig målbild för Stadens näringslivsutveckling.
Alla strategierna hänger ihop och kommer att ha stor betydelse de kommande
tio–femton åren.
Patrik Andersson fortsätter:
– Under hösten 2016 arrangerade
Göteborgs Stad dessutom den första i en
serie nya strategiska näringslivsdialoger,
där representanter för näringslivet och
akademin träffar ledande politiker. Ämnet
för första träffen var just kompetens-

PATRIK
ANDERSSON
vd för Business
Region Göteborg
Ålder: 50 år.
Familj: Gift med
Kajsa. Fyra barn.
Bor: I Lidköping
och Sävedalen.
Antal år inom
Staden: Sex.
Mest inspirerande
i Göteborg under
året som gått:
Det stora intresset
från omvärlden för
Göteborgsregionens
utvecklingssprång.
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försörjning. De här dialogerna ska hållas
tre gånger om året och känns som ett steg
i rätt riktning. Att samlas kring gemensamma utmaningar är avgörande.
Samarbete är en röd tråd?
– Så är det. Både klusterbildningar och
etableringar ställer höga krav på samarbete, från det internationella och hela
vägen ner till lokal nivå. Om samarbetet
inte är på topp har man små möjligheter
att lyckas. I vårt kluster ingår tre science parks – Lindholmen, Johanneberg och
Sahlgrenska – och här finns de tydligaste
exemplen på strukturerad samverkan.
Jag vill även nämna satsningen Global
Talent Gothenburg/West Sweden, där
många aktörer hjälps åt för att förbättra
kompetensförsörjningen.
Nämn några resultat av er samverkan.
– Elbussarna som rullar inom ramen för
ElectriCity är ett självklart exempel. Drive
Me är ett annat. Från och med 2017 kommer Göteborg att bli testarena för hundra

5,9 %
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”

” Både klusterbildningar
och etableringar ställer
höga krav på samarbete,
från det internationella och
hela vägen ner till lokal
nivå. Om samarbetet inte
är på topp har man små
möjligheter att lyckas.”
PATRIK ANDERSSON, VD

STADENS REGIONALA
BOLAG. Göteborgs Stad är
delägare i tre bolag som samlats
under begreppet Regionala bolag.
De ägs av flera kommuner och
arbetar tillsammans med funktioner som avfallshantering,
vattenrening och fritidshamnar.

självkörande Volvobilar. All Age Hub är ett
innovationscenter som utvecklar boendelösningar för äldre och funktionshindrade människor. Och inom life science-området finns Astra Zenecas Bioventure Hub,
där många små forskningsbolag samlas.
Det händer mycket spännande. ■

+33 %

+5,1 %

Allt lägre arbetslöshet.

Fler nyanmälda jobb.

Stigande lönesumma.

Arbetslösheten i Göteborgsregionen låg på 5,9 procent under
tredje kvartalet 2016. Regionen
hade lägst arbetslöshet av
storstadsregionerna.

Regionen uppvisade en ökning av
nyanmälda lediga jobb på 33 procent
under tredje kvartalet 2016 jämfört
med samma period 2015. Motsvarande
siffra för Sverige var 15 procent.

Ökad befolkning och fler
i jobb – då växer den totala
lönesumman. Upp 5,1 procent
tredje kvartalet jämfört med
samma period 2015.
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Renova

Gryaab

Grefab

Renovas uppdrag är att tillsammans med de tio ägarkommunerna ta ett långsiktigt ansvar
för avfall och återvinning.
Renova består av två bolag.
Moderbolaget Renova AB som
arbetar med ägarkommunernas
direkttilldelade uppdrag och
Renova Miljö AB som konkurrerar med andra företag om
uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

Gryaabs uppdrag är att tillsammans med de sju ägarkommunerna ta ett långsiktigt ansvar
för ett renare hav och en bättre
miljö. Detta gör man genom
att genom att införa och driva
system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar
avloppsvatten inom ägarkommunerna. Gryaab arbetar
kontinuerligt med att utveckla
reningsprocessen och säkerställa att den klarar dagens
utsläppskrav. Gryaab får även
intäkter från försäljning av biogas och värme som utvunnits
ur det utgående vattnet.

Grefabs uppdrag är att tillsammans med fyra övriga
ägarkommuner tillgodose
behovet av fritidsbåtsplatser
och service för boende i ägarkommunerna genom att skapa,
äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna.
Grefab ska också bidra till
en god miljöutveckling inom
hamnverksamheten för att
minimera miljöpåverkan.

Ägarkommuner: Ale kommun,
Göteborgs Stad, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Lerums
kommun, Mölndals Stad, Partille
kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och
Öckerö kommun.
Vd: fram till april 2017 är Ingrid
Näsström. Rekrytering av Ingrids
efterträdare pågår.

Ägarkommuner: Ale kommun,
Göteborgs Stad, Härryda
kommun, Kungälvs kommun,
Lerums kommun, Mölndals stad
och Partille kommun.

Ägarkommuner: Ale kommun,
Göteborgs Stad, Mölndals Stad
och Partille kommun.
Vd: Ann-Christine Alkner-Dahl

Vd: Anders Åström
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fattas ogenomtänkta beslut
Nya stadssom vi får ångra längre fram?
delar ska byggas, infrastruktur
ska göras om – och en väldig
– Nej. Vi har dragit många
MARIETTE
massa människor, många flyklärdomar från miljonprogramHILMERSSON
tingar, är i skriande behov av bomet som minskar risken att vi
vd
för Framtidengör om samma misstag. Vi har
stad. För Mariette Hilmersson
koncernen
en väldigt stark urbaniseringsär det en fantastisk tid att få
vara vd för Framtidenkoncertrend och det finns inget som
Ålder: 45 år.
talar för att den ska avta. Jag
nen. Men det är också en tid
Familj: Man och
känner snarare frustration
då frustrationen är stor. Protvå barn.
Bor: I Skintebo.
över att det går så långsamt.
cessen från idé till färdigt
Antal år inom
Vi som är en stor förvaltare
bygglov är lång.
staden: 15.
ser trångboddheten varje dag.
– Överklagandeprocesserna
Mest inspirerande
Vi
möter människor som bor
tar tid. Det är en demokratisk
i Göteborg under
året som gått:
tolv personer i en tvåa.
process, men nu när bostadsUnder några år känbristen är så stor önskar man
des det som att det
att det fanns en snabbare väg
Vad behöver hända 2017 för
offentliga Göteborg
att komma närmare målet
till byggnation. Vi måste i stälinte hade allmänhetens förtroende.
med byggda bostäder?
let bli ännu bättre på dialog
Nu uppfattar jag att
med närboende. Om man är
– Vi behöver arbeta mer med
framtidstron och
aktiv med dialogprocesser får
koncerngemensamma
frågor för
stoltheten börjat
man effekt, men går man på
att verkligen dra nytta av all
återvända.
för hårt kan det upplevas som
kunskap och expertis vi själva
att man pressar människor, så
har i koncernen. Sedan skulle
det är en balansgång.
det vara roligt om vi konkret
Nybildade Framtiden Byggutveckling
kan visa allmänheten vilken roll vi vill ha,
ska ansvara för all nybyggnation av nya
till exempel genom att bygga till mer rimhyresbostäder i Framtidenkoncernen. Det liga kostnader. Internt gäller det att vi tillinnebär att en ny organisation ska skapas, sammans med våra sju dotterbolag krokar
samtidigt som bolaget ska leverera på en
arm och arbetar ännu mer koncerngemenväldigt hög nivå. Mariette Hilmersson tror
samt. Vi har två bolag som bygger – Framatt nyckeln är att bli ännu mer trogen det tiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget
allmännyttiga uppdraget.
– och fyra som förvaltar – Poseidon, Bostads– Tidigare tänkte vi som en privat fastig- bolaget, Familjebostäder och Gårdstenshetsägare. Men om vi gör som dem har vi
bostäder – samt Störningsjouren.
ingen funktion. Vi ska agera med full kraft
Som dominerande fastighetsägare i någför allmännyttan.
ra av stadens socialt utsatta områden har
Under 2016 gjordes en stor förändring,
Framtiden ett bredare ansvar än att bara
nämligen att inkomstkravet för lägenhets- bygga hus.
– Vår ambition är att ha personal på
sökande togs bort. Det ska göra det lättplats även under kvällstid i sex stadsdelar
are för personer utan fast anställning att
få bostad.
där det finns stor social oro. Göteborg är
– Jag tycker att det är bra. Om man har
en segregerad stad, men nu när staden
för lite pengar för att bo hos oss, vem ska
ska växa med nya stadsdelar är det ett
man bo hos då?
bra tillfälle att slå sönder destruktiva
strukturer och skapa nytt. Det finns en
När det ska byggas mycket och fort krävs kraft i växandet, och den kraften ska vi
snabba beslut. Är du orolig för att det ska ta med till de utsatta områdena. ■
göteborg växer .

Vi vet vårt
uppdrag och
vem vi är till för

BOSTÄDER | FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN | MARIETTE HILMERSSON, VD

»Vi ska agera med full
kraft för allmännyttan«
De närmaste åren ska det byggas 1  400 bostäder per
år, enligt beslut i Kommunfullmäktige.
Framtidenkoncernen skapar en ny organisation
för att försöka nå målet – och ska dessutom öka sitt
sociala ansvar i stadens ytterområden.
TEXT: ULF ROOSVALD | FOTO: SOFIA SABEL
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72 300
lägenheter
Framtidenkoncernens  
bostäder
Totalt så förvaltar bostadsklustret 72 300 lägenheter
runt om i Göteborg.

82
miljarder
Sammanlagt värde.
Det sammanlagda marknadsvärdet på bostadsklustrets
fastighetsbestånd.

1400
Kommunens mål.
Från och med år 2018 ska
kommunen kunna erbjuda
1 400 nya lägenheter.
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Social
hållbarhet

Vi bryr
oss

TURISM, KULTUR & EVENEMANG | GÖTEBORG & CO | CAMILLA NYMAN, VD

socialt företagande
tryggt boende

Familjebostäder vill erbjuda sina
hyresgäster som är över 70 år fler
trygghetsboenden. En trygghetslägenhet kostar inget extra, men
erbjuder både gemensam aktivitetslokal och trygghetsvärd på plats.
De senaste färdigställda boendena
ligger i Kortedala och i Högsbo.

Business Region Göteborg är
ansvariga för stadens projektuppdrag
att utveckla det sociala företagandet.
Stadsnära odling och cirkus för
tryggare barn är några av de närmare
40 projekt som fått finansiellt stöd.
Arbetet med socialt företagande
intresserar allt fler kommuner
runt om i Sverige.

socialt ansvarstagande

Social hänsyn ska vara ett prioriterat
kriterium vid hälften av Göteborgs
Stads tjänsteupphandlingar.
Higab är ett av de bolag som i sina
upphandlingar ställer extra krav som
innebär att entreprenörerna behöver
engagera människor som av olika skäl
hamnat utanför arbetsmarknaden.

ett liseberg för alla

Liseberg är göteborgarnas park
och ska spegla hela staden. Alla
är välkomna i parken – oavsett kön,
etnicitet, språk, religion, ålder,
funktionsnedsättning, könsidentitet
eller sexuell läggning. Tillgänglighetsarbetet är ständigt närvarande,
men försvåras av de höga kraven
på säkerhet. Ambitionen är att
hela tiden ta små steg mot ett
ännu mer tillgängligt och
inkluderande Liseberg.

mångfaldig publik
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Göteborgs besöksnäring går som tåget. Det skapar
många jobb, inte minst för ungdomar och nya göteborgare. Antalet gästnätter har fördubblats på femton år och de kommande åren planeras enorma investeringar i nya attraktioner. Men utmaningar väntar –
den globala konkurrensen om besökarna är knivskarp.
TEXT: CHRISTIAN TARRAS ERICSSON | FOTO: NICLAS BERNSTONE & BEATRICE TÖRNROS

vinnare av planpriset 2016

”När sjöfarten flyttar ut mot havet
tar Göteborg chansen att göra älven
till en tillgång för alla.” Så lyder delar
av motiveringen till Planpriset 2016.
Älvstranden Utveckling och
Stadsbyggnadskontoret får priset
för sitt arbete med Frihamnen.

satsning på utemiljö

Stadsteatern arbetar aktivt med
att nå en bredare publik. Målet är
att alla ska ta del av teatern och att
nå gäster med olika bakgrund, ålder,
genus och teatervana. Bland annat
har ett projekt genomförts i östra
Göteborg för att locka ny publik samt
presentera och etablera Stadsteatern
och Backa teater i området.

»Göteborgarna bryr
sig om sina besökare«

Bostadsbolaget har valt ut
Hammarkullen och Norra Biskopsgården till utvecklingsområden där
de vill satsa lite extra. Inför 2017 har
bolaget fått del av statliga pengar
för att utveckla utemiljön. Projekten
ska bidra till mer lek, dans och trygga
utemiljöer. I Biskopsgården skapas en
arena för alla åldrar med utegym,
lekplats och Göteborgs första
interaktiva musik- och dansmaskin.
I Hammarkullen ska utemiljön
vid parkleken rustas upp.
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har på många
sätt aldrig varit attraktivare. Göteborg toppar – i konkurrens med till exempel Reykjavik, Kyoto och Kapstaden – Global Destination Sustainability Index, ett hållbarhetsindex som mäter faktorer inom bland annat
miljö och socialt ansvarstagande. Det senaste året har fler stora internationella kongresser anordnats än någonsin förr. Got
Event har slagit publikrekord för konserter
på Ullevi – igen. Och Lisebergs halloweenfirande har öppnat upp en helt ny höstsäsong för nöjesparken.
Ändå går det inte att luta sig tillbaka och
slappna av – destinationen Göteborg måste
hela tiden utvecklas för att fortsätta ta plats
i den numera globala konkurrensen. I det
arbetet är klustret för turism, kultur och
evenemang en viktig beståndsdel, menar
Camilla Nyman, vd för Göteborg & Co.
– Vi har pratat mycket om hur vi kan bidra till staden, att det är viktigt att staden
samlar sina krafter och driver våra frågor
framåt. Jag tycker att det är bra att vi gegöteborg som destination

nom den nya organisationen får en ökad
ägarstyrning. Vi har varit sist ut, och har
lagt mycket tid på att utarbeta strukturerna
inom klustret. Nu är det genomfört, och
strukturen håller på att sätta sig.
Hur ser ni inom klustret till att Göteborg
håller sig framme som destination?
– Vi har varit starka länge inom besöksindustrin, men det blir allt svårare att
hävda sig i den globala konkurrensen.
Det är många städer som har upptäckt att
besöksnäringen för med sig väldigt positiva
effekter i form av till exempel sysselsättning. Vi kan inte slåss om alla evenemang,
det har vi inte tillräckligt stora ekonomiska
muskler för. Men vi kan utveckla vår profil
och vässa vårt erbjudande på andra sätt.

CAMILLA
NYMAN
vd för
Göteborg & Co
Ålder: 50 år.
Familj: Man och
två barn.
Bor: Hjuvik.
Antal år inom
staden: 16, innan
dess hotellnäringen.
Mest inspirerande
i Göteborg året som
gått: Att det går så
bra för besöksnäringen, destination
Göteborg flyttar
fram positionerna.

Kan du utveckla det sista lite?
– Vi visar att vi är en fantastisk stad med
bra upplägg för arrangemang, och att vi
har företag och människor som engagerar
sig oerhört mycket. Vi måste jobba lite
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hårdare för att få hit evenemang, och det
blir tydligt att Göteborg bryr sig om sina
besökare. Det är en stor konkurrensfördel.
Vad betyder klustret för Göteborg och invånarna här?
– Besöksnäringen skapar sysselsättning,
det är faktiskt den snabbast växande
näringen i Sverige. Det är dessutom inom
den som flest ungdomar och utlandsfödda
personer får jobb. Vi får också en trevligare
stad att leva i med ett utbud vi inte hade
haft annars. Många av våra bolag arbetar
även aktivt med att göra kultur och arenor
tillgängliga för människor från alla stadsdelar, inklusive de som inte annars kanske
skulle sökt sig till den här typen av evenemang. Backa teater, som är en del av
Göteborgs Stadsteater, jobbar till exempel
mycket med att sammanföra ungdomar
från vitt skilda stadsdelar.
Vilka är era stora utmaningar den närmaste framtiden?
– Just nu står vi inför beslut i ett par avgörande investeringsfrågor. Den ena är

594 307
personer
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”

” Besöksnäringen skapar
sysselsättning, det är
faktiskt den snabbast
växande näringen i Sverige.
Det är dessutom inom den
som flest ungdomar och
utlandsfödda personer
får jobb.”
CAMILLA NYMAN, VD

Lisebergs jubileumsprojekt inför 2021.
Den andra är den nya inomhusarena som
är tänkt att ersätta Scandinavium. Hon har
varit fantastisk sen invigningen 1971, men
arenor har en begränsad livslängd. Båda
dessa bollar är i rullning, och vi är väldigt
glada för att vi kommit framåt en bra bit
på vägen med det arbetet under 2016. ■

524 föreställningar

2,2
miljoner

Tack Håkan Hellström.

Ridån går upp.

Nästan 600 000 personer beökte
ett evenemang på Ullevi under 2016.
Det sammanlagda besökarantalet
var mer än dubbelt så högt som
under 2015 (291 192).

Under 2016 såldes biljetter till
524 föreställningar på Stadsteatern
och Backateatern. Dessa två teatrar
lockade en sammanlagd publik
på 93 439 personer.

Ett klick närmare din
unika nöjesupplevelse.
2,2 miljoner personer besökte
goteborg.com under förra året.
Det är en ökning med 23 procent
jämfört med föregående år.
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Öppen
för världen

göteborgs hamn är en angelägenhet för hela Sverige. Den
är särklassigt störst i Skandinavien och här passerar trettio
procent av Sveriges utrikeshandel. Men det fantastiska läget och de stolta sjöfartstraditionerna innebär inte att det
saknas utmaningar. Trenden
är att de containerfartyg som
trafikerar världshaven blir allt
större och detta ställer höga
krav på hamnarna.
– Vi kan ta emot världens största fartyg, men inte när de är
fullastade, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn.
– Då är de så tunga och går
så djupt att våra farleder inte
räcker till. Att hänga med i den
här utvecklingen är en av våra
absolut största utmaningar.

HAMN | GÖTEBORGS HAMN AB | MAGNUS KÅRESTEDT, VD

»En djupare farled är
vår största utmaning«
Den internationella sjöfarten går mot större och
större fartyg. Det ställer krav på hamnar som vill
behålla sin position.
Göteborgs Hamn jobbar intensivt för att farlederna
vid Göta älvs mynning ska fördjupas – och för fler
direktlinjer till och från andra viktiga hamnar.
TEXT: GUSTAF HÖÖK | FOTO: GÖTEBORGS HAMN
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MAGNUS
KÅRESTEDT
vd för
Göteborgs Hamn
Ålder: 55 år.
Familj: Fru och två
söner, 18 och 20 år.
Bor: Öjersjö.
Antal år inom
staden: Tolv.
Mest inspirerande
i Göteborg under
året som gått:
Att Stena Lines
verksamhet fortsätter vara en synlig
del av sjöfartsstaden
Göteborg i många
år till.

Hur jobbar ni med den?
– Det krävs mycket pengar, ungefär 3,5
miljarder kronor, för att fördjupa farlederna
och förstärka intill kajerna. Eftersom
hamnen är av så stor vikt för hela landet
är detta i första hand inte en fråga för
Göteborgs Hamn eller Göteborgs kommun.
Satsningen måste ingå i den nationella
infrastrukturplanen och få hög statlig
finansiering.
Är du hoppfull?
– Ja, det måste jag vara. Enligt Trafikverkets studier skulle det vara mycket samhällsekonomiskt lönsamt att fördjupa farlederna. Göteborgs hamn betyder mycket för
Sverige och därför är det rimligt att det investeras så att de största fartygen kan komma hit. Vi är beroende av utrikeshandel
från sjöfart och har mycket tung export.
Även direktanlöp är väl viktiga för er
konkurrenskraft?
– Det stämmer. Industrin vill ha ett bra

linjenät med hög frekvens och
det är en fördel om varor till
och från Asien och USA inte
behöver lastas om i till exempel Rotterdam. Sjöfarten går
mot färre men större rederier
och då är det jätteviktigt att
de större allianserna har
direktanlöp till Göteborg. Vi
jobbar mycket med att ”sälja”
Göteborgs hamn och då försöker vi sätta oss in i redarnas
kalkyler. Vi hjälper kunderna
till bättre affärer och den taktiken har varit framgångsrik.

Hur skulle du rent allmänt
summera 2016 för Göteborgs
Hamn?
– Vi har haft bra tillväxt,
till exempel vad gäller rorotrafik och bilexport. Och vi
kan notera ”all time high”
för energiprodukter. Containervolymerna
har däremot gått ner, på grund av svagare
marknad och störningar vid containerterminalen. Sedan är det glädjande att
vi har hittat en lösning så att Stena Lines
Danmarksfärjor kan vara kvar vid Masthuggskajen. Och givetvis att det kan byggas en stor logistikpark, totalt en miljon
kvadratmeter, strax norr om containerterminalen.

Vilka är de stora projekten under 2017?
– Vi sätter spaden i marken för en ny
terminal, byggd med sprängsten och
muddermassor, i Arendalsviken. Vid
konferenshotellet Arken bygger vi en
kombiterminal, som ska ta emot den
trafik som försvinner från Gullbergsvass,
och så fortsätter miljöarbetet. Vi har
börjat bygga ett fågelreservat i Torsviken
och fortsätter ge rederierna bra förutsättningar att använda förnybara bränslen,
både vad gäller infrastruktur och rabatter
på hamntaxan. ■

-60 000 ton
Mindre koldioxid
med tågpendlar.
Koldioxid minskar med 60 000
ton varje år tack vare Göteborgs Hamns satsning på så
kallade tågpendlar.

-80 %
Minskade svavelutsläpp.
Svavelutsläppen har minskat
med 80 procent sedan
det infördes hårdare regler
den 1 januari 2015.

30 %
av utrikeshandeln.
Hela 30 procent av den
totala svenska utrikeshandeln passerar
Göteborgs Hamn.
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Ekologisk
hållbarhet

En
hållbar
stad

KOLLEKTIVTRAFIK | GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB | LARS-BÖRJE BJÖRFJÄLL, VD

backa röds pärlor

fossilfri fordonsflotta

världsetta

Poseidons lägenheter i Backa
Röd har genomgått en omfattande
upprustning – från energiläckande
punkthus till färgstarka lågenergihus. Projektet ”Backa Röds Pärlor”
vann SABOs pris för bästa
renoveringsprojekt 2016.

Renovas 220 tunga fordon utgör
en av landets största fordonsflottor
inom avfallsbranschen. För några år
sedan satte Renova upp det kaxiga
miljömålet om fossilfri fordonsflotta
2015. Och det lyckades – hela femton
år före det nationella målet!

Göteborg & Co verkar tillsammans
med Staden och besöksnäringen för
ökat fokus på hållbarhetsfrågor.
När Global Sustainability-Index
listade hållbara mötes- och evenemangsdestinationer i världen under
2016, låg Göteborg i topp.

energigivande samverkan

I den hållbara staden har fjärrvärme
en given position när det gäller
uppvärmning. Göteborg Energi
arbetar med att ställa om så att all
fjärrvärme baseras på förnybara
bränslen, avfallsförbränning och
industriell spillvärme till år 2030.
I utvecklingsarbetet för framtidens
energilösningar samverkade man
under 2016 med aktörer som
HSB Living Lab och Riksbyggen
Positive Footprint.

fossilfri metanol
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Göteborgs Spårvägar har lagt problemen med
de gnisslande italienska spårvagnarna bakom sig.
Med en ny vagndepå på Hisingen och upphandling
av nästa generations spårvagn har bolaget tagit steg
mot ännu mer spårtrafik i framtiden.
TEXT: ULF ROOSVALD | FOTO: KRISTER ENGSTRÖM & CHRISTIAN TARRAS ERICSSON

trådlös laddning

Göteborgs Stads Leasing har
tillsammans med bland annat
Lindholmen Science Park visat upp
Europas första trådlöst laddade elbilar. De 200 elbilarna körs inom
kommunal verksamhet där teknik
och beteende analyseras i syfte att
bidra i den fortsatta utvecklingen.

miljövinster i hamnen

Miljön blir vinnare när Gryaab testar
fossilfri metanol – ett led i att uppfylla Stadens miljömål om begränsad
klimatpåverkan genom minskade
växthusgasutsläpp från produktion.
Metanol är en kolkälla som fungerar
som energi för bakterierna som
hjälper oss att rena avloppsvattnet.

»Snart har vi världens
bästa spårvagn«

Göteborgs Hamn AB arbetar aktivt
för att underlätta användningen
av flytande naturgas LNG, som fartygsbränsle. Miljövinsterna med att
använda LNG inom sjöfarten är stora.
Svavel- och partikelutsläppen minskar
till nära noll, kväveutsläppen med
85–90 procent och koldioxidutsläppen
med 25 procent. För att få fler att
växla över till LNG har hamnen infört
en kraftig rabatt i hamntaxan som
innebär att LNG-fartyg får totalt
30 procents rabatt vid ett anlöp.
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spårvagnarna i göteborg är mer än
bara ett sätt att transportera sig genom
staden. De är också en symbol för själva
Göteborg, en del av stadsbilden, som gör
att människor har tydliga synpunkter på
spårvagnarna och hur de sköts. Ibland av
rent praktiska skäl, ibland av lokalpatriotiska och nostalgiska.
Under 2016 har det tagits flera beslut
som gör att Göteborgs Spårvägar och dess
vd Lars-Börje Björfjäll kan blicka mot
framtiden.
– I april avslutades vår upphandling av
ny spårvagn. Det tog lite längre tid än
vad som var tänkt, men nu är jag övertygad om att Göteborg kommer att få
världens bästa spårvagn. Vi har också
nått en överenskommelse med Västra
Götalandsregionen om att en ny spårvagnsdepå kommer att byggas på Ringön.
Det beslutet känns som en milstolpe och
är en bra förutsättning för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik i allmänhet
och spårvägstrafik i synnerhet, säger
Lars-Börje Björfjäll.

Du låter entusiastisk.
– Ja, detta är två frågor som vi har
arbetat med länge som nu fått svar, och
det känns skönt att kunna bocka av dem.
Vi vet nu också att vi har avtal för busstrafiken fram till 2022 och för spårvagnstrafiken till 2019. Det känns roligt att
bidra till ett miljövänligt och hållbart
resande i Göteborg.
För resenärerna kommer detta förhoppningsvis att märkas genom färre
krånglande vagnar.
– Vi har en klar ambition om nollfelsgaranti vad gäller våra fordon i trafik.
Det innebär att det i princip inte ska kunna
uppstå fel på fordonet under resans gång.
För att nå dit måste vi ha ett smartare
och mer långsiktigt underhåll.
Är folk någonsin nöjda med kollektivtrafiken?
– Ja, faktiskt är de allra flesta nöjda.
En av de största utmaningarna är att ge
bra information vid trafikstörningar, men
även där visar kundenkäterna att vi har

LARS-BÖRJE
BJÖRFJÄLL
vd för Göteborgs
Spårvägar AB
Ålder: 65 år.
Familj: Gift med
Lisbeth, tre barn.
Bor: I Falkenberg.
Antal år inom
staden: 12.
Mest inspirerande
i Göteborg året som
gått: Att vårt långsiktiga arbete med
vår roll, medarbetarskap och kultur
har lett till att
klimatet nu känns
positivt och handlingskraftigt igen.
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blivit bra. Vi stod för nästan 134 miljoner
resor under förra året. Det är ett tecken
på att vi gör något bra, att vårt samarbete
med Västtrafik är lyckat och att det går
bra för Göteborg. Vår stad har en mycket
hög sysselsättning idag, och det avspeglas
i antalet transporter. Det innebär också
att vi har 134 miljoner kundmöten. De
allra flesta är nöjda med den service vi
tillhandahåller.
Många människors bild av Göteborgs
Spårvägar har präglats av de misslyckade italienska spårvagnarna.
– Vi kände oss ibland lite orättvist
behandlade eftersom vi lagt ner otroligt
mycket arbete på att komma till rätta
med problemen. Nu rullar många av de
italienska vagnarna igen, och det är tack
vare hårt arbete i vår organisation. En sak
återstår, och det är domen i skiljenämnden som ska avgöra frågan där Göteborgs
Stad har krävt skadestånd av tillverkaren.
Den domen kommer i april, sedan hoppas
jag att vi kan blicka framåt.

94 %
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”Det är viktigt för alla
kluster att känna till
varandra, för vi är del av
samma vision, nämligen
att utveckla staden.”
LARS-BÖRJE BJÖRFJÄLL, VD

Vilket utbyte har Göteborgs Spårvägar
med stadens övriga kluster?
– Jag tycker att gemenskapen i bolagskretsen har ökat med etableringen av
Göteborgs Stadshus AB. Vi har klustermöten där vi träffas och diskuterar
varandras verksamheter. Tidigare var
vi mer isolerade. Det är viktigt för alla
kluster att känna till varandra, för vi
är del av samma vision, nämligen att
utveckla staden. ■

1 565
personer

134 miljoner
resor

Många nöjda spårvagnsresenärer.

Antal anställda.

Så mycket reser vi.

Enligt kundenkäter är 94 procent
av spårvagnsresenärerna nöjda.
För bussresenärer är motsvarande
siffra 95 procent.

På Göteborgs Spårvägar
arbetar idag sammanlagt
1 565 personer.

Under 2016 gjordes det
sammanlagt 134 miljoner
resor med Göteborgs Spårvägars
bussar och spårvagnar.
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Den
attraktiva
staden

LOKALER | HIGAB AB | STEFAN LUNDQVIST, TF VD

»Samordningen sätts
på större prov«
Göteborg är en stad i omvandling. När offentliga
hus och miljöer ska byggas, förändras eller bevaras har
lokalklustret en nyckelroll.
De kommande åren innebär stora utmaningar – och
de ska mötas med vässat samarbete.
TEXT: GUSTAF HÖÖK | VISUALISERING: VILBORG ARKITEKTER
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byggarbetsplatserna runtom
stärkningen av kvarteret
i Göteborg blir allt fler och allt
Högvakten vid Gustaf Adolfs
torg och Göteborgslokaler har
större. Staden ska förtätas med
STEFAN
ägnat mycket tid åt Selma
både bostäder och lokaler och
LUNDQVIST
stad-projektet i Backa. Göterunt hörnet väntar Västlänkentf vd för
projektet. Detta innebär högborgs Stads ParkeringsaktieHigab AB
tryck såväl i bygg- och anläggbolag har jobbat bland annat
med kommunens erbjudande
ningsbranschen som på komÅlder: 54 år.
inom
Parkering Göteborg. För
munala förvaltningar. I denna
Familj: Fru
Älvstranden Utvecklings del
vardag ska bolagen i lokalklusoch två barn.
Bor: Örgryte.
är Vision Älvstaden det övertret bidra till att stadsbygganAntal år inom
det blir så bra som möjligt.
gripande projektet. Dessutom
staden: Sexton.
– Vi verkar alla på en överhar
bolaget deltagit i arbetet
Mest inspirerande
med att ta fram en projekthettad marknad, konstaterar
i Göteborg under
året som gått:
Stefan Lundqvist, tillförordnad
metodik som ska gälla hela
Den fantastiska
vd på Higab.
staden.
konsertsommaren
– Det kan innebära att det
på Ullevi.
är svårare att få in anbud och
Vision Älvstaden är väl något ni kan samlas kring inom
rekrytera projektledare, vilket
klustret?
leder till ökade kostnader.
Även samordningen med till exempel
– Så är det. Stora stadsutvecklingsprostadsbyggnadskontoret och trafikkontoret jekt kräver samverkan. För att det ska
sätts på större prov. Det blir ännu viktigare bli en bra blandstad krävs tillgänglighet
och hållbart resande, rätt utbud av komatt gå i takt och prioritera rätt.
För att möta utmaningarna arbetar
mersiella lokaler och även lokaler där
människor kan mötas och ta del av kultur.
lokalklustret – som består av Göteborgslokaler, Higab, Göteborgs Stads Parkerings- Här har vi alla roller att fylla.
aktiebolag och Älvstranden Utveckling –
för att öka sin samverkan. Målet är att på
Hur bidrar ni till samhällsnyttan – att
göra Göteborg till en attraktiv stad?
bästa sätt utbyta erfarenheter och utnyttja
gemensamma resurser.
– Bolagen i klustret har fyra specifika
uppdrag – där fokus ligger på lokala torg,
lokaler och kulturbyggnader, parkering
Hur ser det arbetet ut i praktiken?
– Mycket handlar om att hitta plattformar respektive stadsutveckling – så till att
för att mötas och samverka. Vi har till
börja med handlar det om att fokusera på
dem. Den gemensamma nämnaren är att
exempel inrättat ett vd-råd, som fungerar
som forum för ledning och samordning av bidra till hållbarhet och att se till att det
lokalklustret. Dessutom samverkar bolagen finns miljöer och lokaler som gör Götevad gäller bland annat ekonomi, IT, HR
borg bättre för både invånare, besökare
och kommunikation – och så har vi börjat och näringsliv.
avyttra fastigheter, både internt och externt. Vad gäller det interna är tanken att
Hur ska klustret vässas under 2017?
renodla, så att varje bolag ägnar sig åt det
– Vi ska fortsätta på den inslagna vägen
man är bäst på.
och samverka mer och bättre. På inköpsområdet ska vi öka dialogen kring projekt
Vilka projekt har varit i fokus under 2016? och tidplaner, så att vi inte i onödan slåss
– Higab har lagt stor kraft på grundförom samma resurser. ■

517
miljoner
Verksamhetsresultat.
2016 års verksamhetsresultat för hela lokalklustret landade på
517 miljoner kronor.

1 404 003 m2
Stora ytor
Den sammanlagda ytan
i de lokaler klustret förvaltar
är 1  404  003 kvadratmeter.
Det motsvarar ungefär
200 fotbollsplaner.

46 200
Ställ bilen här.
Klustret förvaltar sammanlagt 46 200 p-platser runt
om i Göteborg.
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Vi
tänker
nytt

ENERGI | GÖTEBORG ENERGI AB | LOTTA BRÄNDSTRÖM, VD

»Vi är världsetta
på fjärrvärme«
Göteborg står på tröskeln till en byggboom.
Det innebär utmaningar inte bara för arkitekter
och byggbolag. På energiområdet krävs massor av
stadsutveckling under mark. Göteborg Energi leder
arbetet och fortsätter resan mot fossilfri fjärrvärme
och nya lösningar för transporter och boende.
TEXT: GUSTAF HÖÖK | FOTO: JEANETTE LARSSON & RIKSBYGGEN

händelserikt år på energiområdet. Det globala klimatavtal som
klubbades i Paris har ratificerats och på
det nationella planet slöts en energiöverenskommelse mellan fem av riksdagens
partier.
– Parisavtalet driver utvecklingen mot
fossilfritt och energiöverenskommelsen
skapar ramverk och riktning som har saknats i Sverige, säger Lotta Brändström,
vd på Göteborg Energi.
Hon fortsätter:
– Detta känns även som kvitton på att
vi ligger rätt i våra satsningar. År 2030 ska
all fjärrvärme i Göteborg vara fossilfri och
vi jobbar hårt för att nå dit. Under 2017
satsar vi 70 miljoner kronor på olika åtgärder och de kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 95 000 ton. Det
motsvarar utsläppen från 41 300 bilar, en
fjärdedel av alla fordon i Göteborg. Fjärrvärmen kommer alltså att fortsätta vara
central. Samtidigt vill vi bejaka ny och småskalig produktion, till exempel av solel.
2016 var ett
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Göteborg Energi har stor betydelse
både som leverantör av tjänster och som
samhällsbyggare på energiområdet. När
staden förtätas och byggs ut har koncernen en viktig uppgift när energisystem
planeras.
– Vi måste bli ännu mer proaktiva för att
möta utmaningarna inom stadsutveckling.
Det krävs samordning inte bara inom koncernen utan också inom staden. Vi har just
utsett en person som ska vara programansvarig för stadsutveckling under mark.
Han koordinerar med förvaltningar och
bolag och ser till att vi vet så mycket som
möjligt så tidigt som möjligt.
Hur står sig Göteborgs energiförsörjning
i förhållande till omvärlden?
– Vill man vara lite kaxig kan man säga
att vi är världsetta på fjärrvärme. Vi har
väldigt hög anslutningsgrad och är redan
nästan fossilfria. Det är ingen tillfällighet
att vi fick leda EU-projektet Celsius, där
vi delar med oss av kunskap om fjärrvärme

LOTTA
BRÄNDSTRÖM
vd för
Göteborg Energi
Ålder: 50 år.
Familj: Man och tre
döttrar, 18, 21 och
23 år gamla.
Bor: Johanneberg.
Antal år som
tjänsteman i staden:
Fem.
Mest inspirerande
i Göteborg under
året som gått:
Att stadsutvecklingen tagit fart på
allvar och att samarbetskulturen växer
sig allt starkare.
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Ekonomisk
hållbarhet
250
stycken
Solenergi på hemmaplan
Ungefär 250 stycken av
Göteborg Energis kunder tog
under 2016 steget och blev
egna elproducenter. De flesta
av dem har solceller.

607
miljoner
Verksamhetsresultat
Göteborg Energis verksamhetsresultat 2016 uppgick
till 607 miljoner kronor.

och fjärrkyla till andra europiska städer.
Målet var att ha värvat 50 nya Celsiusstäder till år 2017 och redan hösten 2016
hade vi 64 stycken. Genom Celsius bidrar
vi till något som är större än vad vi kunnat
göra på hemmaplan. Dessutom sätter vi
Göteborg på kartan och ökar chanserna
att få fler EU-projekt.
Ni satsar mycket på forskning och olika
samarbeten. Vad har hänt på sistone och
vad är på gång?
– Elbussatsningen ElectriCity, där vi
ingår, har varit framgångsrik och kommer
att utökas med fler och ”större” linjer. Nu
satsar vi stort på framtida boendelösningar
och är part i både HSB Living Lab och
Riksbyggen Positive Footprint Housing.
I de här två projekten kommer vi att lära
oss mycket om våra kunder och om våra
kunders kunder. Sedan fortsätter vi att
göra det enklare för människor som använder elbil. Vi har satt upp snabbladdare
i centrala Göteborg, tar fram ett koncept
för hemladdning och har lanserat en app
där man kan se laddstationer och betala
sin laddning i mobilen.

”

” Genom Celsius
bidrar vi till något
som är större än
vad vi kunnat göra
på hemmaplan.
Dessutom sätter vi
Göteborg på kartan
och ökar chanserna
att få fler EU-projekt.”

öppen för världen
en tillänglig stad

Parkeringsbolaget samarbetar
med Stadens bolag och förvaltningar för att erbjuda enhetliga
och attraktiva parkeringslösningar.
Det ska vara enkelt att hitta och
betala sin parkering. De nya
anläggningarna ska dessutom
göra det lätt att byta färdsätt –
det skapar nya resvanor och
bekymmersfritt resande.

LOTTA BRÄNDSTRÖM, VD

Vad har ni för mål på längre sikt?
– Utveckla både befintliga och nya
hållbara energilösningar tillsammans med
kunder och samarbetspartners. Men också
skapa goda ekonomiska resultat. Ett energibolag som deltar i stadsutvecklingen behöver starka muskler. ■

13
stycken
Allt fler laddningsstationer.

En del av Stadens identitet är
att vi ska präglas av öppenhet – ett
exempel på detta är att flera av
Stadens bolag aktivt arbetar för att
hitta kompetens utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Göteborgs
Hamn är ett av bolagen som erbjuder
nyanlända ingenjörer praktik med
möjlighet till anställning och
Gryaab är ett annat bolag som deltar
i projektet ”Regionalt snabbspår
för VA-ingenjörer”.

nya mobilitetslösningar

För att skapa en tät och hållbar
stad krävs nya tankar kring mobilitet och hur människor rör sig.
Älvstranden Utveckling, Parkeringsbolaget, Lindholmen Science Park
och Johanneberg Science Park
agerar testarenor i flera projekt
utifrån sitt stadsutvecklingsuppdrag
– bland annat prövas nya mer
attraktiva och hållbara kollektivtrafiklösningar.

göteborgs som destination

Klustret Turism, kultur och
evenemang arbetar för att människor
ska vilja besöka vår stad året om –
avslappnande shopping-weekends,
givande möten och stora evenemang.
Näringen skapar arbetstillfällen,
ett ekonomiskt inflöde och stora
förutsättningar för Göteborgs
turismföretagande.

attraktiv stad

Många människor och företag lockas
av Göteborgsregionen. Detta är en
tillväxt som som kräver förändring.
Fem miljoner kvadratmeter i centrala
Göteborg ska bebyggas innan år
2035. Det motsvarar 25 000 lägenheter, 50 000 nya arbetsplatser och
plats för 150 000 nya göteborgare.
Flera av Stadens bolag arbetar för
en hållbar tillväxt. Ett av dessa är
Business Region Göteborg som
verkar för goda förutsättningar för
både nya och befintliga företag.

en mer värdefull stadsdel

Steg för steg har Gårdsten
förändrats från ett område med
tomma lägenheter till en attraktiv
stadsdel där människor vill bo, känner
sig trygga och är delaktiga.
Gårdstensbostäders målmedvetna
arbete för att höja områdets
ekonomiska värde samt sänka brottslighet, arbetslöshet och energiförbrukning har gett frukt.

Göteborg Energi har satt upp
tretton snabbladdningsstationer
för elbilar i Göteborg. Ytterligare ett par till är på gång.
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STADENS INTERNA BOLAG.
Från fem till två stycken. Antalet
interna bolag i Göteborgs Stadshus AB har minskat under året.
Med färre bolag ska effektiviteten
öka, men uppdraget är detsamma
– att ge service och stöd till stadens verksamheter.

VI ÄR GÖTEBORGS
STADSHUS AB:S STYRELSE

Ann-Sofie
Hermansson

Daniel Bernmar

Jonas Ransgård

1:e vice ordförande (V)

2:e vice ordförande (M)

Mariya Voyvodova

Tord Karlsson

David Lega

Ledamot (S)

Ledamot (S)

Ledamot (KD)

Helene Odenjung

Karin Pleijel

Jonas Attenius

Ledamot (L)

Ledamot (MP)

Suppleant (S)

Ordförande (S)

Detta hände
under året

Försäkrings AB
Göta Lejon

Göteborgs Stads
Leasing AB

Vid ingången av 2016 bestod
Göteborgs Stads interna bolag
av: Göteborgs Stads Upphandling AB, Göteborgs Stads
Gatu AB, Kommunleasing i
Göteborg AB, Försäkrings AB
Göta Lejon och AB Gothenburg European Office. Som ett
resultat av bolagsöversynen,
på uppdrag av kommunfullmäktige, gjordes följande
omstruktureringar under 2016:

Försäkrings AB Göta Lejon
är Göteborgs Stads eget försäkringsbolag. Bolaget har
ansvar för att stadens samtliga
förvaltningar och bolag är försäkrade. Totalt försäkrar Göta
Lejon tillgångar för drygt 250
miljarder kronor. Göta Lejon
arbetar också för att förebygga
skador och ansvarar för skadereglering. Bolaget är en viktig
katalysator för att minska stadens risker och ansvarar för en
effektiv skadehantering.

Göteborgs Stads Leasing servar staden med operationell
och finansiell leasing av lös
egendom. Exempelvis IT-utrustning, spårvagnar, motorfordon
och personalcyklar för stadens
alla verksamheter. Bolaget tillhandahåller även miljövänliga
varutransporter, administration
av fordonsförsäkringar och trafikutbildningar. Samordningen
bidrar till att stärka Göteborgs
Stad i arbetet med att uppnå
en affärsmässig och kostnadseffektiv samhällsnytta med
miljön i fokus.

Göteborgs Stads Upphandling AB flyttades över till en
nybildad nämnd för inköp
och upphandling.
■ AB Gothenburg European
Office i Bryssel ingår i organisationen för Göteborgs
Stadshus AB.
■ Göteborgs Gatu AB och
Kommunleasing i Göteborg
AB fusionerades och bildade
tillsammans Göteborgs Stads
Leasing AB.
■
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Vd: Annika Forsgren

Vd: Ove Erikson
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Gothenburg
European Office

VI ÄR GÖTEBORGS
STADSHUS AB
Göteborgs
Stadshus AB
Telefon:

Berndt Sundström

031 - 365 00 00

Besöksadress: Kronhusgatan 2 f,
		 411 06 Göteborg
E-post: goteborgsstadshus@
		 gshab.goteborg.se
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Håkan Spjuth

Sebastian Marx

Ekonomichef

Redovisningschef

Branch Director

Telefon: +46 31 368 54 58
Mobil: +46 725 70 87 94
E-post: berndt.sundstrom@
gshab.goteborg.se

Telefon: +46 31 368 54 60
Mobil: +46 702 53 72 88
E-post: hakan.spjuth@
gshab.goteborg.se

Phone: +32 (0)2 274 55 41
E-post: sebastian.marx@
cityhall.goteborg.se

Stefan Söderlund

Louise Lindblad

Elif Koman André

Katharina Jonsson

Caroline Eriksson

Verkställande direktör

Bolagsansvarig

Hållbarhetschef

Public Affairs Manager

Telefon: +46 31 368 54 62
Mobil: +46 70 191 63 01
E-post: stefan.soderlund@
gshab.goteborg.se

Telefon: +46 31 368 54 63
Mobil: +46 703 72 30 63
E-post: louise.lindblad@
gshab.goteborg.se

Telefon: +46 31 368 54 57
Mobil: +46 722 35 97 45
E-post: elif.koman.andre@
gshab.goteborg.se

Kansli- och
kommunikationsansvarig
Telefon: +46 31 368 54 51
Mobil: +46 725 26 57 22
E-post: katharina.jonsson@
gshab.goteborg.se

Phone: +32 (0)2 274 55 40
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Förvaltningsberättelse
1 januari – 31 december 2016

Ägarförhållanden
Anläggningstillgångar
Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i en
av Göteborgs
Stad helägd
koncern för samIhillab orecum
evel et voluptas
acearibera
cuscianimi, tliga
si quihelnum
dolo
voloritas
nate
och
delägda
bolag.
Samtliga aktier
custibustia doluptate
dolupta Stad.
neturGöteborgs
ägs direktseque
av Göteborgs
aut volupta Stadshus
tusanis quis
nonäven
com-Stadshus AB
ABeiciae
benämns
nedan.
Bolagskoncernen
konsolideras in
nihillit rerspiet
vellab
in rerum ra solorum
num eos eum
ducitiam quis
asi Göteborgs
Stadsmoluptatur
kommunkoncern.
Komperibusam ipsumquam
munkoncernen
quam
redovisas
fugitae maxim
i Göteborgs Stads
aspit, sed ullorio.
årsredovisning.
Ent, quibusam unduciis
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
tempore nimolore cum ut qui duciandio.
Struktur
föribusam
ägarstyrning
Vid mi, to blautem
fugitat
volupta- av
Göteborgs
tum sande dolo
veris peroStads
eum eatbolag
verature
cone volut qui
beaqueStadens
incid est,
illorum
Samtliga
direkt
och aut
indirekt helquaesedis eritinc
iaecumbolag
venetärque
dolum
och delägda
organiserade
i en konfacestiis entcern
dit pa
vit Göteborgs
quias et quamus
am,AB som
med
Stadshus
optatio. Et lam,
omnihicipsus doluptas es et
moderbolag.
volo et omniatia
porest as porum
vellore
riHuvuddelen
av bolagen
är inordnade
i sju
underkoncerner
eller kluster;
Energi,
atem am id olika
mo beremolo
quatur arum,
cum
Näringsliv,
Kollektivfugitioreius Bostäder,
reiciatem.Lokaler,
Ugit od ea
etus, conet
utestem porpossi
voluptam
et eribus
vel & Evenetrafik,inti
Hamn
samt Turism,
Kultur
estiber umetusa
volecate
deliquibolagen
int. Empemang.
De regionala
samt bolag som
är interna
tjänsteleverantörer
till stadens
re nulles quaeces
sedipsunt.
Ectis quam rebolag är direkt underställda Göteborgs Stadspudis eos cum.
hus AB. BoPlats Göteborg AB är tillfälligt placerat direkt under Göteborgs Stadshus AB,
Kassaflödesanalys
i avvaktan på en översyn av verksamheten.
Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
te recti quam liscid quisquam quibus voloBolagens
verksamhet
res experspic
tem autatenis
alit untota veria
MODERBOLAGET
sum ius sit ut
ut dolende llesseque od quo
totasperspisStadshus
eos ipistiAB
nonhar
reris
mosamet
kommunfullmäktiges
uppligenest adipiendis
mi, ramen
quatiaeför
perferum
drag att,sed
inom
Riktlinjer och Dirid eium inction
moditbolag,
et faceseq
ektivsequid
för stadens
utöva ägarstyrning
uatqui as a con
ra qui odi
voluptam
av stadens
bolag,
målen volupi kommunfullmäktiges budget,
ägardirektiv
och andra styrande
ta veliquia ditiur,
voluptur
aute lam quis
archill estrum
simporemolut aut laces aceinriktningsdokument.
Målet
för bolagets
ritis dolupitiam
voluptat
quamet,verksamhet
quaestio. är att säkerNam que nonsequ
amusapel
ide vendias
et bolag, tillställa att
verksamheten
i stadens
quas doluptam,
num ex
et molupta
ecatquo
sammans
med
stadens övriga
verksamheter,
volut eos dolut
erum
quaeförnonectem
es dess invånare
skapar
nytta
staden och
entotat usant,
officid
que ne nimoluptat
lam av ett hållsamt
medverkar
till utvecklingen
nonsero vidus,
in eseque rectur
bartvenihil
Göteborgssamhälle.
Ettsinviktigt inslag
Stadshus
AB:s
rollestectaectem
är att genomföra ägarciae velectoiet
doluptatur
sam
qui simusa volor
summed
veriae.
Nam, volorum
dialoger
moderbolagen
i underkoncersimus intoruptae
queövriga
nobis ersped
est är direkt ägda
nernaet
samt
bolag som
offic temolum
nist
int fugia quihar under året
av quasperum
Stadshus AB.
Ägardialoger
quiasi occatendae
sitas aperis
am eiur?
genomförts
med dessa
bolag.Quia
Handlingsplanexerum esecepe
evel ipsus
erna llesequaecto
från ägardialogerna
ligger till grund för
sunt, int ventenda
eliquiam
vit doluptatur,
det fortsatta
arbetet.
quas volestias Styrelsen
etus rectaoch
nihille
ndicil ma direktören
verkställande
que maximusam
qui te
dolupta
bedömer
attvoloresectus
Stadshus AB:s
verksamhet är
voluptam inisci
sum
remossum,
nis dolupta
i linje
med
kommunens
ändamål med sitt
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ägande av bolaget och att bolaget följer de
Belopp i tkr
kommunalrättsliga
principer somNot
framgår 2015
iTillgångar
bolagsordningen. Bolaget har vid behov inhämtat kommunfullmäktiges ställningstaMateriella anläggningstillgångar
gande, i enlighet med kommunallagens
Byggnader och mark
7
445 261
Kap
3 §17.

Inventarier, verktyg
och installationer
8
624 334
ENERGI
Pågående
nyanläggningar
och
Av
ägardirektivet
framgår
att ändamålet med
förskott avseende
materiella Göteborg Energi
verksamheten
i koncernen
anläggningstillgångar
9
23 832

är att staden genom sitt ägande av Göteborg
Energi vill kunna integrera och utveckla1 093 427
energiverksamheten i stadsutvecklingen
Finansiella anläggningstillgångar
samt medverka i utvecklingen av ett hållbart
Andelar i koncernföretag
Göteborgssamhälle.
Vidare är också10syftet194 394
Fordringar
att säkerställa leveranssäker och prisvärd
hos koncernföretag
energi
för stadens medborgare och företag.115 909
Andra långfristiga
Göteborg
Energi bedriver energiproduktion
värdepappersinnehav
och
distribution främst av fjärrvärme och el 135
i Göteborgsområdet. I koncernens verksam310 438
het ingår även elhandel, naturgashandel,
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
fjärrkyla, energitjänster, data- och telekommunikation,
gasnät samt förnybar el och
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
biogas.
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
BOSTÄDER

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

15 383

10 576

Framtidenkoncernen ska vara en strategisk15 383
aktör
i syfte att stärka Göteborgs roll som
Kortfristiga fordringar
regioncentrum och stadens utveckling geKundfordringar
20 898
nom att:

10 576

Fordringar
hos
		skapa nya bostäder
¡koncernföretag

och öka tempot
17
57 953
i bostadsbyggandet
Skattefordran
1 650
¡		erbjuda attraktiva boenden för olika typer
Övriga fordringar
2 762
av bostadskonsumenter
Förutbetalda
		arbeta
förkostnader
ökad integration och välfärd
¡
och upplupna intäkter
11 083
i bostadsområdena

3 019

72 058
731
260
5 131

94 346

81 199

Kassa och bank
17 bo
13 413
Framtidenkoncernen
är en renodlad
stadskoncern
med dotterbolagen Poseidon,123 142
Summa omsättningstillgångar
Bostadsbolaget, Familjebostäder, GårdstensSUMMA TILLGÅNGAR
bostäder,
Framtiden Byggutveckling AB,1 527 007
Egnahemsbolaget och Störningsjouren.

13 246
105 021
1 523 972

LOKALER

Higab AB är moderbolag i Higabkoncernen.
Inom bolagsgruppen finns tre helägda verksamhetsdrivande dotterbolag. Dessa är Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs
Stads Parkerings AB samt Älvstranden Utveckling AB med dotterbolag.
Higab AB:s (Higab) uppdrag är att aktivt
medverka i utvecklingen av Göteborgs Stad
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genom att vara ett av stadens strategiska
ägande.
Dessa är Lindholmen Science
Park
Koncernen
Moderbolaget
verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget AB (LSP), Johanneberg Science Park AB
2015
2014 Tekniska 2015
2014
(JSP), Göteborgs
College AB (GTC),
ligger också att bolaget ska tillvarata och
vara lyhörd för de värden som präglar göteSahlgrenska
Science Park
Ingående anskaffningsvärden
1 363 251
1 360 552
954(SSP)
268 samt Almi
952 931
Företagspartner
Väst
AB
(Almi).
borgssamhället.
Higab
äger
och
förvaltar
Inköp
14 313
1 935
10 118
1 339
fastigheter med en uthyrningsbar yta om –1 471
Försäljningar/utrangeringar
–1
471
KOLLEKTIVTRAFIK
totalt 603 627 m2 (605 923). FastighetsbeOmklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
Göteborgs Spårvägar AB är ett helägt dotterståndet består i huvudsak av lokaler.
Utgående ack. anskaffningsvärden
363 251
956 483AB och är
954 268
Förvaltnings AB Göteborgslokaler äger,1 369 662
bolag till1 Göteborgs
Stadshus
förvaltar och utvecklar stadsdelstorg, butiks- moderbolag i Kollektivtrafikklustret. I konIngående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget har
cernen ingår, utöver moderbolaget, GS Buss
Försäljningar/utrangeringar
1 471
flera kärnverksamheter. En del av organisa- 1 471
AB och GS Trafikantservice
AB. Västra Göta-Årets avskrivningar
plan
–44 431
664
032
landsregionen
(VGR) är–34
huvudman
för–38
koltionenenligt
är inriktad
på fastighetsförvaltning –41 236
Övertag avskrivningar
i förvärvat
bolag
och andra
delar med
gemensamma frågor
lektivtrafiken
i -Göteborg och därigenom
för flera bolag inom Göteborgs Stad. Bolaget6 430
beställare av–765
den kollektivtrafik
Omklassificeringar
6 431 som utförs 2
av Göteborgs Spårvägar AB. På uppdrag av
ska vara en betydande aktör på fastighetsUtgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
VGR upphandlar Västtrafik AB tjänster inom
marknaden genom att värna och aktivt arUTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDE
761 675
788 599
261
469 807
kollektivtrafikområdet
i445
regionen.
beta för att utveckla
de kommersiella fastigVarav anskaffningsvärde
för mark
29 268 Göteborgs
15 831
15 831
Spårvägar AB
heterna. Bolaget
ska bidra genom att skapa29 268 I moderbolaget
lokala och levande handels- och mötesplatser utförs all spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal och inbegriper även trafikledning, underi bostadsområdenas närhet i syfte att åstadhåll av spårvagnar och spårvägsbanan. I GS
komma en positiv inverkan på de närboenBuss AB utförs linjetrafik med buss som är
des livskvalitet.
upphandlad BALANSRÄKNING
i konkurrens. GS Buss
AB beHandelsplatserna
ska kännas trygga och
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
MODERBOLAGET
ha ett utbud och servicenivå som matchar
driver sin verksamhet parallellt med flera
Belopp i tkr kundernas behov. Not
2015
2014 andra utförare
Beloppavi tkr
Not
2015
busslinjetrafik i GöteborgsGöteborgs Stads Parkerings AB erbjudområdet. Tillgångar
GS Trafikantservice AB utvecklar
Tillgångar
tjänster och
bedriver service inom Göteborgser olika parkeringstjänster. Det gäller avMateriella
Materiella
områdetsanläggningstillgångar
kollektivtrafik i syfte att underlätta
giftsbelagda besöksplatser, uthyrningsbara
anläggningstillgångar
parkeringsplatser och7övervakningstjänster.
resande, kommunikation
och underlätta 7
Byggnader och mark
445 261
469 807
Byggnader och mark
445 261
Bolaget underhåller och bygger parkeringstrivsel och trygghet i kollektivtrafiken.
Inventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
anläggningar. I takt med
stadsutveckling
och
och installationer
8
624 334
615 329
och installationer
8
624 334
HAMN
förändringar i infrastrukturen säkerställer
Pågående nyanläggningar och
nyanläggningar och
bolaget tillgänglighet till staden för göteborGöteborgsPågående
Hamn AB
har till uppgift att skapa
förskott avseende materiella
förskott avseende materiella
förutsättningar
för
ett starkt, effektivt och 9
gare
och
besökare.
Bolaget
ska
bidra
till
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
23 832
Göteborgs attraktivitet och utveckling genom hållbart skandinaviskt godsnav. Detta inne1 093 427
1 099 797
1 093 427
bär att Göteborgs Hamn AB ansvarar för att
att skapa hållbara och attraktiva
parkeringsförvalta och
utveckla hamnens mark, fastigFinansiella lösningar.
Finansiella
Älvstranden Utveckling AB med dotter
heter ochanläggningstillgångar
vattenområden så att dessa ananläggningstillgångar
bolag ska främja den 10
långsiktiga
stadsutveckett optimalt
sätt utifrån ett tillväxtAndelar i koncernföretag
194 394
199 134 vänds på Andelar
i koncernföretag
10
194 394
och lönsamhetsperspektiv. Bolaget upplåter,
lingen kring Göta Älv genom medverkan
Fordringar
Fordringar
en del av sin mark och
i förverkligandet av Vision Älvstaden.
Bolaget
hos koncernföretag
115 909
119 885 via koncessionsavtal,
hos koncernföretag
115 909
sina anläggningar till externa terminaloperaska vara ledande i arbetet med byggandet
Andra långfristiga
Andra långfristiga
Container, Ro/Ro och Bil.
av en blandstad samt stödja det135
strategiska 135 törer inom
värdepappersinnehav
värdepappersinnehav
135
Göteborgs Hamn AB verkar på en interutvecklingsarbetet för en hållbar stadsutveck310 438
319 154
310 438
ling genom god samverkan och
effektivt samnationellt konkurrensutsatt marknad. Den
efterfrågar fler destinaarbete med stadens planerande
nämnder1 418
och951 svenska industrin
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
tioner och ökad frekvens för att få lönsamexterna intressenter.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
het i sinaOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
svenska investeringar. Hamnens
Varulager m m
mm
NÄRINGSLIV
uppgift ärVarulager
att göra de
nödvändiga investeFärdiga varor Business
och handelsvaror
15
383
10
576
Färdiga
varor
ochbibehålla
handelsvaror
15 383
Region Göteborg AB (BRG) är
ringar som krävs för att
rollen som
ett
attraktivt
godsnav
i
den
internationella
moderbolag i klustret, som i övrigt
består
15 383
10 576
15 383
konkurrensen.
av ett antal bolag där BRG har minoritets-

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576
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Anläggningstillgångar
Göteborgs hamn omfattar hamnterminaler
Ihillab orecum
för ro/ro-,
evel et bil,
voluptas
container,
acearibera
färje- samt energicuscianimi, hamnsverksamhet.
si qui num dolo voloritas
nateansvarar
Dessutom
custibustia doluptate
netur
bolaget förseque
anlöpdolupta
av kryssningsfartyg.
Ett
aut volupta omfattande
tusanis quis tågpendelsystem
eiciae non com- har byggts upp
medvellab
dagliga
och från terminanihillit rerspiet
in avgångar
rerum ra till
solorum
num eos eum
quis moluptatur
as- möjliggör
lerducitiam
i hela Sverige
och Norge vilket
peribusam ipsumquam
miljökloka direktförbindelser.
quam fugitae maxim
Av svenska
aspit, sed ullorio.
Ent,
hamnar
är quibusam
Göteborgsunduciis
hamn det enskilda
sit eatis mintur
a enducimus,
sum den
il iuntinc
godsnav
som hanterar
klart största antempore nimolore
cum
ut qui
duciandio. och utpekat
delen av
svensk
utrikeshandel
Vid mi, to blautem
fugitat ibusam
volupta- inom EU
som riksintresse
och Core-hamn
(Ten-T).
tum sande dolo
veris pero eum eat verature
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
Evenemang
facestiis entTurism,
dit pa vitKultur
quias etoch
quamus
am,
optatio. Et lam,
omnihicipsus
doluptas es et AB (KI)
Göteborg
& Co Kommunintressent
volo et omniatia
porest as porum
velloreTurism,
riär moderbolag
i koncernen
Kultur
Evenemang.
KI leder
och
samordnar aratem am id och
mo beremolo
quatur
arum,
cum
fugitioreius betet
reiciatem.
od ea etus,
conet
inomUgit
koncernen
på övergripande
nivå
utestem porpossi
inti voluptam
et stärka
eribus och
vel utveckla
och medverkar
till att
estiber umetusa
volecate deliqui
Empe- Stad och
besöksnäringen
inomint.
Göteborgs
Göteborgsregionen
samt
bidra
re nulles quaeces
sedipsunt. Ectis
quam
re-till besöksnäpudis eos cum.
ringens utveckling inom Västra Götalandsregionen. Bolaget har en strategisk roll ifråga
om nationell och internationell marknadsKassaflödesanalys
föring av Göteborg som destination för turmöten
och evenemang.
Perferchicietism,
endis
nosanto
et la doluptaqui
Övrigaquisquam
bolag inom
klustret
är Göteborg
te recti quam liscid
quibus
volores experspic
& tem
Co Träffpunkt
autatenis alit
AB,untota
Liseberg
veria
AB, Got Event
sum ius sit ut
AButsamt
dolende
Göteborgs
llesseque
Stadsteater
od quo AB.
totasperspis eos
Liseberg
ipisti non
AB reris
är moderbolag
mosamet i Lisebergskonligenest adipiendis
mi, quatiae
perferum
cernen.sed
Bolaget
bedriver
verksamhet inom
id eium inction
sequidparkområde
modit et faceseq
Lisebergs
omfattande bland
uatqui as a con
ra attraktioner,
qui odi voluptam
volup- spel, shopannat
restauranger,
ta veliquia ditiur,
ping, underhållning
voluptur aute lam
och quis
boende.
archill estrumGot
simporemolut
Event är Göteborgs
aut laces Stads
ace- eveneritis dolupitiam
mangsvoluptat
och arenabolag
quamet, quaestio.
och har till uppgift
Nam que nonsequ
att verka
amusapel
för Göteborg
ide vendias
som ledande
et
evenequas doluptam,
num ex Bolaget
et molupta
ecatquo
mangsstad.
ansvarar
för att driva
volut eos dolut
erum
quae
nonectem
es
arenor
som
Ullevi,
Scandinavium,
Valhallaentotat usant,
officid
que neSporthallar,
nimoluptatWallenstamslam
badet,
Valhalla
nonsero vidus,
venihil
in eseque
rectur sin- Gamla
hallen,
Valhalla
IP, Frölundaborg,
ciae velectoUllevi
et doluptatur
och Bravida
sam Arena.
estectaectem
qui simusa volor
Göteborgs
sum veriae.
Stadsteater
Nam, volorum
AB ska genom sina
simus intoruptae
et que nobis
ersped
est debatt, roa
uppsättningar
engagera,
skapa
offic temolum
nist int fugia
ochquasperum
mana till eftertanke
ochqui
därigenom utquiasi occatendae
aperisnerv
am eiur?
Quia kulturliv.
göra ensitas
livskraftig
i Göteborgs
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
Interna
bolag
quas volestias
etus recta
nihille ndicil ma
que maximusam
qui te
voloresectus
dolupta
Gruppen
Interna
bolag består
av ett antal
voluptam inisci
sum remossum,
verksamheter
som ärnis
100dolupta
procent ägda av
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Göteborgs Stadshus AB och där alla har en
i tkr specialist- och stödjande
Notfunktion2015
iBelopp
huvudsak
för
hela
Göteborgs
Stad.
Tillgångar
Dessa bolag är:

2014

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

7

445 261

¡ Försäkrings AB Göta Lejon (Göta Lejon),
Inventarier,
stadens verktyg
interna
och installationer

försäkringsbolag, med
8
624 334
fokus på tillgångar och verksamheter
nyanläggningar
och AB, levererar
¡Pågående
Göteborgs
Stads Leasing
förskott
avseende
materiella
miljöriktiga
fordon
och transportlösninganläggningstillgångar
9
23 832
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¡ Upphandlingsbolaget (UHB), är Göteborgs
Andelar i koncernföretag
10
194 394
Stads inköpscentral samt kompetenscenFordringar
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Färdiga varor och handelsvaror
Regionala
bolag
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att stärkaanskaffningsvärden
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Göteborg
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Stadshus AB som är majoritetsägare.

15 383
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Renovakoncernens uppdrag är att tillsam- 15 383
mans
med ägarkommunerna ta ett långsikKortfristiga fordringar
tigt ansvar för avfall och återvinning i ägarKundfordringar
20 898
regionen. Ett väl fungerande miljöriktigt
Fordringar
system för transporter och behandling av
hos
avfall
bidrar till en hållbar tillväxt i17regionen
koncernföretag
57 953
och till reduktion av växthusgaser. RenovaSkattefordran
1 650
koncernen har ett ansvar för att långsiktigt
Övriga fordringar
2 762
arbeta för att minska de totala avfallsmängFörutbetalda
kostnader
derna
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och upplupna intäkter
11 083
Renova AB ägs av kommunerna Ale,
94
Göteborg, Härryda. Kungälv, Lerum, Mölndal, 346
Kassa och
bank
17
13 413
Partille,
Stenungsund,
Tjörn och Öckerö.
Göteborgs
kommun genom Göteborgs StadsSumma omsättningstillgångar
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hus AB är majoritetsägare. Dotterbolaget
SUMMA TILLGÅNGAR
Renova
Miljö AB ägs till 100 procent av 1 527 007
Renova AB.
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale,
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal
och Partille. Majoritetsägare är Göteborgs
kommun genom Göteborgs Stadshus AB.
Gryaabs huvuduppgift är att samla in och
rena avloppsvatten från ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet med Grefab
(Göteborgsregionens Fritidshamnar AB)
är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende

10 576
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72 058
731
260
5 131
81 199
13 246
105 021
1 523 972
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Varav anskaffningsvärde för mark

Resultat och ställning
REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Se not 1 för ytterligare
information.
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
Belopp i tkr

Not

Koncernens resultat
2016 efter finansiella poster
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poster 2014
är små jämfört
med föregående
år då
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2 422
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16 492
6 932
nedskrivning. Detta
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4 699

Summa anläggningstillgångar
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PER KLUSTER – RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, Belopp
si qui num
dolo voloritas nate
i mnkr
custibustia doluptate seque dolupta netur
aut volupta Energi
tusanis quis eiciae non comBostäder
nihillit rerspiet
vellab in rerum ra solorum
Lokaler
num eos eum
ducitiam quis moluptatur asperibusam ipsumquam
quam fugitae maxim
Näringsliv
aspit, sed ullorio.
Ent, quibusam unduciis
Kollektivtrafik
sit eatis mintur
a enducimus, sum il iuntinc
Hamn
tempore nimolore cum ut qui duciandio.
Turism, Kultur & Evenemang
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptaInterna bolag
tum sande dolo veris pero eum eat verature
Regionala
bolag
inklusive
Boplatsaut
cone volut qui
beaque
incid
est, illorum
Moderbolag**
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
facestiis entKoncernjusteringar
dit pa vit quias et quamus am,
optatio. Et lam,
omnihicipsus
doluptas
es et
Resultat
efter finansiella
poster
volo et omniatia porest as porum vellore riinnehåller
koncerneliminerade
atem am id Tabellen
mo beremolo
quatur
arum, cumresultat.
Se förklaring
under
fugitioreius **
reiciatem.
Ugit
od rubriken
ea etus,Moderbolaget
conet
enligt ovan.
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
estiber umetusa volecate deliqui int. Empere nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam repudis eos cum.
ENERGI

Göteborg Energi-koncernen redovisar ett
Kassaflödesanalys
avsevärt bättre resultat efter finansiella posPerferchicietter
endis
än föregående
nosanto etår.
la doluptaqui
Resultatet inom fjärrte recti quam
liscid
quisquam
quibus
värme
affären
ger ett
högrevolotäckningsbidrag
genom
lägre råvarupriser.
år inres experspic
tem autatenis
alit untotaFöregående
veria
sum ius sit ut
ut nedskrivningar
dolende llesseque
gick
omod
–1quo
027 mnkr avseentotasperspisde
eosGoBiGas,
ipisti non
reris mosamet
i vindkraftsanläggningar,
övriga
ligenest adipiendis
sed mi, quatiae
biogasanläggningar
ochperferum
centraler för fjärrid eium inction
et faceseq
kyla.sequid
Årets modit
avskrivningar
är drygt 100 mnkr
uatqui as a con
qui
odi bland
voluptam
voluplägreraän
2015
annat
beroende på tidita veliquia ditiur,
gare gjorda
voluptur
nedskrivningar.
aute lam quis
archill estrum simporemolut aut laces aceBOSTÄDER
ritis dolupitiam
voluptat quamet, quaestio.
Nam que nonsequ
amusapel ide vendias
et ett bättre reFramtidenkoncernen
redovisar
quas doluptam,
num
exfinansiella
et moluptaposter
ecatquo
sultat
efter
än föregående
volut eos dolut
erum quaeför
nonectem
es beror på Bostadsår. Avvikelser
intäkterna
entotat usant,
officidförvärv
que ne inimoluptat
lam samt utfall
bolagets
Hammarkullen
nonsero vidus,
venihil in eseque rectur
sini hyresförhandlingarna.
På kostnadssidan
främstsam
driftskostnaderna.
ciae velectoavviker
et doluptatur
estectaectem
Vidsum
årsskiftet
koncernens
qui simusa volor
veriae.hade
Nam,
volorum fastigsimus intoruptae
nobis ersped
est
heter et
ettque
sammanlagt
marknadsvärde
på
offic temolum
quasperum
nist
fugia quipågående
82 010
  mnkr (77
141int
) inklusive
quiasi occatendae
sitas aperis
eiur? Quia
nyproduktion
och am
ombyggnadstillägg
motexerum esecepe
llesequaecto
evel ipsus på 16 722 kr/m2
svarande
ett marknadsvärde
sunt, int ventenda
eliquiam
vit doluptatur, överstiger
(15 968).
Totalt marknadsvärde
quas volestias
etus recta
ndicil ma
bokfört
värdenihille
på fastigheter
och ombyggque maximusam
qui te med
voloresectus
dolupta
nadstillägg
56 142 mnkr
(50 611).
voluptam inisci
sum remossum,
doluptauppgår till
Koncernens
justeradenis
soliditet
46 |

Belopp i tkr
Tillgångar
2016

2015

2015

2014

7

445 261

469 807

8

624 334

615 329

9

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

2014

Materiella
anläggningstillgångar
607
–650
285
Byggnader
447och mark407
266
Inventarier,
517verktyg 581
och installationer
–48
–45
Pågående 23
nyanläggningar
25 och
förskott avseende materiella
217
206
anläggningstillgångar
–188

Not

–146

41
–56
38
154
–141

29
22
44
Finansiella71anläggningstillgångar
20
26
Andelar i 199
koncernföretag
149

–321

Fordringar
–221
–187
hos koncernföretag
1 653
382
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

281

Summa anläggningstillgångar

617

avvikelsen avser främst resultat hos intressebolag.

minskad
åtgång av kemikalier.Moderbolaget
Lägre konKoncernen
sultkostnader och lägre personalkostnader
2015
2015
2014
på grund av2014
vakanser. Göteborgsregionens
KOLLEKTIVTRAFIK
Fritidshamnar
AB:s (Grefab)
hade 2015952
ökaIngående anskaffningsvärden
1 363 251
1 360 552
954 268
931
Göteborgs
Spårvägar-koncernen
redovisar
de
konsultinsatser
i
samband
med
projekInköp
14 313
1 935
10 118
1 339
ett något lägre resultat efter finansiella poster–1 471
teringar, underhållsplan
och
miljöåtgärder Försäljningar/utrangeringar
–1 471
än föregående år. Spårvagnstrafiken visar ett som inte ingår i årets kostnader.
Omklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
lägre resultat än föregående år beroende på
BOPLATS
GÖTEBORG
AB
Utgående ack.
anskaffningsvärden
1 369 662
1 363
251
956 483
954 268
högre
kostnader för el och material. Busstrafiken visar ett högre utfall genom högre
Boplats resultat 2016 ligger i nivå med 2015.
Ingående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
incitamentsersättning och bonus.
Försäljningar/utrangeringar

1 471

10

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

62 procent (62). Vid utgången av året hade
koncernen en lånevolym på 15 843 mnkr 15 383
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Detta innebär att koncernens justerade soliditet uppgår till 60 procent (56). Vid utgången av året hade koncernen en lånevolym på
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NÄRINGSLIV

BRG-koncernens resultat efter finansiella
poster är något lägre än föregående år och
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BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
kostnadssidan är det främst Got Event AB:s
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stadens olika aktörer bedöms vara gott men
tidsutdräkten i plan- och byggprocessen bedöms allmänt medföra förseningar, exempelvis som ett resultat av överklaganden.
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LOKALER

De viktigaste frågorna som Higab AB står
inför är fortsatt arbete kring samverkan och
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framtida
nyproduktion.
Bolaget kommer att
svagare marknadstillväxten
sprider sig–38
över
Övertag avskrivningar
förvärvat
bolag
- lägre marknadstillväxten
påbörja iarbetet
med
byggandet av ett parke- hela
världen. Den
innebär också
färre transporter.
ringsgarage med 700 parkeringsplatser vid 6 430
Omklassificeringar
–765
6 431 Tidigare har2
globaliseringseffekten och produktionsspeci
Skeppsbron.
Utgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
alisering medfört att transporterna ökat
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Inventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
marknadsförutsättningar
för624
att334
locka föreoch installationer
8
615 329
och installationer
8
624 334
TURISM, KULTUR & EVENEMANG
tagen att fortsätta investera i regionen.
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
Det krävs att klustret fortsätter att utveckla
Besöksnäringen
förväntas ha en fortsatt
förskott avseende materiella
förskott avseende materiella
stark
tillväxt
på global basis, och Göteborgs9
samverkan
med
andra
aktörer,
internt
inom
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
23 832
roll som motor inom många olika aspekter
Staden, samt med akademi och näringsliv.
1 093 427
1 099 797
1 093 427
av näringen är fortsatt väsentlig för framtiDetta för att positivt utveckla
företagsklimat,
den. Under
många år har Göteborgs modell
Finansiella stads- och näringslivsutveckling för framtiFinansiella
av besöksnäring varit både
den. Kommunstyrelsen och BRG har gemen- för utveckling
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
och internationellt,
samt fått kommunfullmäktiges
uppdrag att
Andelar i koncernföretag
10
194 394
199 134 nationellt,
Andelar
i koncernföretagledande. Det
10
194 394
nära samarbetet mellan staden och näringsutarbeta en långsiktig målbild för näringsFordringar
Fordringar
livsutveckling. BRG har påbörjat
ett arbete
dekoncernföretag
tydliga och snabba beslutshos koncernföretag
115 909
119 885 livet, samt
hos
115 909
med att förbättra sin utvärderingsmetod
vägar som varit inom stadens förvaltningar
Andra långfristiga
Andra långfristiga
med tydliga effektmål samt skapa
skapade under lång tid en konvärdepappersinnehav
135insikter 135 och bolag,
värdepappersinnehav
135
kring framtida kompetensbehov för närings- kurrensfördel för Göteborg. Idag har många
310 438
319 154
310 438
andra städer lärt sig av Göteborg, och samlivet och andra aktörer.
ändrade
legala förutsättningar
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
1 418 951 tidigt ställer
Summa
anläggningstillgångar
1 403 865
KOLLEKTIVTRAFIK
och nya tider krav på att ta nästa steg i utOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Spårvagnsverksamheten bedöms fortsatt
vecklingen.
Varulager m m
Varulager
m mstora förutsättningar
vara en prioriterad och viktig del av stadens
Göteborgs
Stad har
Färdiga varor och
och handelsvaror
15
383
10
576
Färdiga
varor
handelsvaror
15 383
regionens utveckling. Efterfrågan beatt ta ledningen även och
denna
gång, men det
ställer
krav
på
förmågan
att
utveckla
nästa
döms fortsatt vara hög. En förutsättning
för
15 383
10 576
15 383
ytterligare vagnar och utökad trafik är också steg av tät samverkan med näringsliv, om-

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576

| 49

FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE | 2016

Anläggningstillgångar
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IVarulager
en utredning
m m har ett antal problemområden
avseende
miljöarbete
och miljöåtgärder defiFärdiga varor
och handelsvaror
15 383
nierats, till exempel spolplattor, oljeavskiljning, föroreningar i mark och sediment, 15 383
båtbottenfärger.
Kortfristiga fordringar

319 154

Kundfordringar
20 898
BOPLATS GÖTEBORG AB
Fordringar
Bolaget avvaktar kommunstyrelsens beslut
hos
om
framtida inriktning och organisationskoncernföretag
17
57 953

form.

1 418 951

10 576
10 576

3 019

72 058

Skattefordran

1 650

731

Övriga fordringar

2 762

260

Regelverk
för bolagsstyrning
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Styrningen
utgår från aktuella lagar, regler, 11 083
principer och styrande dokument såsom: 94 346
Kassa och bank

17

13 413

¡Summa
		Aktiebolagslagen
omsättningstillgångar
123 142
¡		Kommunallagen
SUMMA TILLGÅNGAR
1 527 007
¡		SKL:s principer för styrning av kommun-

5 131
81 199
13 246
105 021
1 523 972

och landstingsägda bolag.
¡		Bolagsspecifikt ägardirektiv för Göteborgs
Stadshus AB.
¡		Riktlinjer och direktiv för Göteborgs
Stads bolag (Generellt ägardirektiv).
¡		Styrande dokument från Göteborgs Stad.
¡		Styrande dokument inom koncernen
Göteborgs Stadshus AB.
Därutöver styr bolagen utifrån Göteborgs
Stads prioriterade mål.
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Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande
BådaKoncernen
revisionsrapporterna återfinns
i årsModerbolaget
organ. Vid bolagsstämman fastställs resultat- redovisningen.
2014
2015
2014
och balansräkningar samt beslut om utdel- 2015
ning. Vid Göteborgs Stadshus AB:s stämma
Ingående anskaffningsvärden
1 363 251
1 360 552
954 268
952 931
Finansiella risker inom koncernen
representerar
ombudet
Stadens
aktier.
Inköp
14 313
1 935
10 118
1 339
Koncernen Göteborgs
Stadshus
AB är genomFörsäljningar/utrangeringar
–1 471
–1 471
STYRELSEN
sin diversifierade verksamhet exponerad för
Omklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
finansiella risker av varierande slag och omStyrelsen bär det yttersta ansvaret och
Utgående ack.
anskaffningsvärden
363 251
ska
förvalta bolagets angelägenheter och1 369 662
fattning.1 Med
finansiell 956
risk483
menas de 954
för-268
aktieägarnas intresse. Bolagets styrelse
ändringar i koncernens kassaflöde som förIngående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
klaras av förändringar i valutakurser, räntebestår av åtta ledamöter (4 kvinnor och
Försäljningar/utrangeringar
1 471kredit-, likvidi-4 män) och en suppleant (en man) utsedda 1 471
nivåer och råvarupriser
samt
Årets avskrivningar
enligt plan
431
–34 664
–38 032
av Göteborgs
kommunfullmäktige. Styrel- –41 236
tets- och –44
finansieringsrisk.
Övertag avskrivningar
förvärvat
bolag
- Varje bolag i koncernen
ska-ha, av respek-sen har iunder
året
haft 9 ordinarie styrelsemöten och 2 extra styrelsemöten. Ordina- 6 430
tive styrelse,–765
beslutade finansiella
anvisning-2
Omklassificeringar
6 431
rie styrelsemöten är koordinerade med orar baserade på kommunfullmäktiges och
Utgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
kommunstyrelsens riktlinjer (GKH 2013 nr
dinarie rapporttillfällen till kommunstyrelUTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDE
761 675
788 599
261
sen och kommunfullmäktige.
Styrelsen har
19). Målsättningen
är att445
anpassa
den 469
fin- 807
Varav anskaffningsvärde
mark en arbetsordning för 29 268
29 268i respektive
15 bolag
831
15 831
2016-03-21 för
fastställt
ansiella risken
till en för
sitt interna arbete, vd-instruktion sam inverksamheten acceptabel nivå inom det risk
struktion för ekonomisk rapportering till
mandat som anges i finanspolicyn. Eventustyrelsen.
ella avvikelser från bolagens anvisningar
skall omgående lämnas till enheten för
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Finans på Stadsledningskontoret
(=finans).
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Samtliga lån, finansiella derivat och placeStyrelsen utser verkställande direktör, i regel
Belopp i tkr i samråd med kommunstyrelsen.
Not
2015Verkstäl- 2014 ringar skaBelopp
i tkr av finans.
Not
2015
genomföras
Tillgångar lande direktören är ansvarig för den löpande
Tillgångar
DE HUVUDSAKLIGA RISKERNA KONCERförvaltningen i bolaget och leder verksamMateriella
Materiella
NEN ÄR UTSATT
FÖR BESKRIVS NEDAN:
heten
enligt
den
av
styrelsen
fastställda
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
FINANSIERINGSRISK OCH RÄNTERISK
vd-instruktionen.
Verkställande
direktören
Byggnader och mark
7
445 261
469 807
Byggnader och mark
7
445 261
är föredragande i styrelsen och ansvarar för
Kommunfullmäktige beslutade 3 december
Inventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
att ge styrelsen erforderliga
rapporter och
2015 om reviderad
Finanspolicy och finan-8
och installationer
8
624 334
615 329
och installationer
624 334
beslutsunderlag. Verkställande direktören
siella riktlinjer för Göteborgs Stad (handPågående nyanläggningar och
nyanläggningar och
ansvarar också för att beslut som fattas av
ling 2015 Pågående
nr 198). Därutöver
har Kommunförskott avseende materiella
förskott avseende materiella
styrelsen
verkställs.
Verkställande
direktör
fullmäktige
den
6
februari
2014 beslutat om9
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
23 832
är inte ledamot i styrelsen men deltar regelprinciper för Finansiell Samordning i Göte1 099 797
mässigt vid styrelsemöten.1 093 427
borgs Stad (handling 2013 213). Dessa prin- 1 093 427
ciper tillämpas
successivt i takt med befintFinansiella
Finansiella
UTVÄRDERING AV STYRELSE
liga lån och
finansiella derivat förfaller till
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Andelar i koncernföretag
10
194 394
199 134 betalning.Andelar i koncernföretag
10
194 394
Principerna innebär att staden svarar
En utvärdering av styrelse och verkställande
Fordringar
Fordringar
direktörs arbete sker årligen115
i alla
samlade upplåningsbehov
hos koncernföretag
909 koncer119 885 för bolagens
hos koncernföretag
115 909
nens bolag.
och ränteexponering i marknaden utifrån
Andra långfristiga
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
135
135 ett hela staden-perspektiv.
värdepappersinnehavDetta innebär
135
REVISORER
att varje enskilt bolag inte längre ska fast438
310 438
Två typer av revisioner med310
avseende
på319 154 ställa sin egen ränteexponering (ränterisk)
egen förfallostruktur
ekonomi och förvaltning utförs
varje år 1för
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
418 951 och inte heller
Summasin
anläggningstillgångar
1 403 865
alla bolagen i koncernen.
(finansieringsrisk). Bolagen ”tilldelas” en
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
ränteriskOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
och en finansieringsrisk som är
Varulager m m
Varulager
mm
ett genomsnitt
av stadens
exponering
¡		Revision som utförs av auktoriserad
Färdiga varor och
handelsvaror
15
383
10
576
Färdiga
varor
och handelsvaror
15 383
i marknaden.
revisor
Samtliga
bolag
har
tecknat
avtal
med
¡		Revision som utförs av lekmannarevisorer
15 383
10 576
15 383
kommunen avseende de administrativa villsom utsetts av kommunfullmäktige.

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576
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Anläggningstillgångar
koren vid upplåning och placering samt ut-

2015
Ihillab orecum
nyttjande
evel et av
voluptas
eventuella
acearibera
krediter.
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
GÖTEBORGS
STADSHUS
AB:S
RÅVARUPRISRISK
custibustia doluptate
seque
dolupta netur
Materiella anläggningstillgångar
UPPLÅNING
aut volupta EXTERNA
tusanis quis
eiciae non comMed råvaruprisrisk avses risken att råvaruByggnader och mark
7
445 261
nihillit rerspiet
Riksdagen
vellab in
har
rerum
beslutat
ra solorum
om särskilda villprishöjningar
negativt påverkar koncernens
Inventarier,och
verktyg
num eos eum
quis moluptatur
as- avser förresultatbalansräkningar. Koncernen är
korducitiam
för kommuninterna
lån som
och installationer
8
624 334
framför
allt genom sin energiintensiva
verkperibusam ipsumquam
värv av så kallade
quam fugitae
delägarrätter.
maximDetta innePågående
nyanläggningar
och
aspit, sed ullorio.
quibusam
unduciis
samhet exponerad
för prisrisker
på olje-, elbär attEnt,
räntor
på interna
lån som tas upp
förskott
avseende materiella I syfte att utjämna
sit eatis mintur
a enducimus,
il iuntinc
och
naturgasmarknaden.
av ett
moderbolag sum
avseende
förvärv av dotanläggningstillgångar
9
23 832
tempore nimolore
cum
utär
qui
duciandio. Denna intresprissvängningar på marknaden och därigeterbolag,
inte
avdragsgilla.
1 093 427
Vid mi, to blautem
fugitat kan
ibusam
voluptanom få en jämn utveckling på koncernens
segemenskap
enbart
brytas genom att
energikostnader använder koncernen sig av
Stadshus
AB upptar
externa
lån. Stadshus
tum sande dolo
veris pero
eum eat
verature
Finansiella anläggningstillgångar
oljederivat (Brent Crude Oil och Gas Oil),
AB beaque
behöverincid
således
lånaut
som inte omcone volut qui
est,uppta
illorum
Andelar i koncernföretag
10
194 394
(Nord Pool) med löptider på
mellan
quaesedis eritinc
venet
que
dolum samordning. elderivat
fattas iaecum
av Stadens
nya
finansiella
Fordringar
facestiis entDetta
dit painnebär
vit quias
et quamus
am,
i sin
tur att Stadshus
AB mås- 1 och 16 månader och naturgasderivat.
hos koncernföretag
115 909
optatio. Et lam,
omnihicipsus
doluptas
es et räntor som
te fastställa
riskmandat
för såväl
Andra långfristiga
FÖRSÄKRINGSRISK
volo et omniatia
porest as porum
vellore
ri- lån. I syfte
förfallostruktur
för långa
externa
värdepappersinnehav
upptagande
externa lån har Koncernen
är exponerad för försäkringsrisk 135
atem am id att
mo underlätta
beremolo quatur
arum,avcum
blivit
medlem
i Kommuninvest.
bland annat genom bolaget Försäkrings AB
fugitioreius staden
reiciatem.
Ugit
od ea etus,
conet
310 438
Styrelsen
för Stadshus
AB beslutade
Göta Lejon. Försäkringsrisk består av: teckutestem porpossi
inti voluptam
et eribus
vel
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
estiber umetusa
volecate
int.anvisningar
Empeningsrisk, reservsättningsrisker, koncentra2016-03-21
omdeliqui
följande
för
tionsrisker
och återförsäkringsrisker. Täckre nulles quaeces
bolagets
sedipsunt.
externa Ectis
lån avseende
quam re-förvärv av
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
ningsrisk
dotterbolag.
pudis eos cum.
Varulager finns
m m om det finns risk att den beräknade
premien
inte täcker det förväntande
¡		Lånen ska administreras genom finansFärdiga varor
och handelsvaror
15 383
skadebeloppet. Bolaget begränsar denna
funktionen vid stadsledningskontoret,
15 383
Kassaflödesanalys
risk genom att köpa återförsäkring med stop
som vid behov svarar för riskavtäckning
loss-skydd.
Reservsättningsrisk föreligger
via finansiella
derivat.
Perferchiciet endis
nosanto et
la doluptaqui
Kortfristiga fordringar
om det finns risk att den avsatta reserven
te recti quam
liscid quisquam
quibus räntebindning
volo¡		Lånens
genomsnittliga
Kundfordringar
20 898
för inträffade skador inte är tillräcklig. Även
ska autatenis
ligga i intervallet
res experspic tem
alit untota
2–4veria
år med jämn
Fordringar
här ger stop loss-återförsäkringen ett skydd.
sum ius sit ut ut
förfallo
dolende
struktur.
llesseque od quo
hos
Genom den av kommunfullmäktige
beslutotasperspis¡eos
ipisti non
reris mosamet
		Lånens
genomsnittliga
förfall skall ligga i
koncernföretag
17
57 953
ligenest adipiendis
sed mi,2–4
quatiae
perferum
intervallet
tade försäkringspolicyn ska Försäkrings AB
år med
jämn förfallostrukSkattefordran
1 650
id eium inctiontur.
sequid modit et faceseq
Göta Lejon svara för försäkringsskyddet för
Övriga fordringar
2 762
uatqui as a con ra qui odi voluptam volupstadens samtliga bolag och nämnder. Risken
Förutbetalda
kostnader
VALUTARISK
hanteras
genom
köp av återförsäkring. För
ta veliquia ditiur,
voluptur aute lam quis
och upplupna intäkter
att
minimera återförsäkringsrisken accepte-11 083
archill estrum
simporemolut
aut risken
laces aceMed
valutarisk avses
att valutakursras inte återförsäkrare med lägre rating än94 346
ritis dolupitiam
förändringar
voluptat quamet,
negativt påverkar
quaestio. koncernens
Kassapå
och
bank
13 413
BBB
Standard
& Poor’s skala. 17
Nam que nonsequ
resultatamusapel
och balansräkningar.
ide vendias et
quas doluptam,
Vid
num
köpex
avetvaror
molupta
i utländsk
ecatquo
valuta expone- Summa omsättningstillgångar
123 142
volut eos dolut
quae nonectem
es Enligt kommuras erum
koncernen
för valutarisk.
SUMMA TILLGÅNGAR
1 527 007
Miljöinformation
entotat usant,
officid
que ne nimoluptat
nens
finanspolicy
får bolagenlam
inte vara utGÖTEBORG ENERGI AB
nonsero vidus,
venihil
in eseque rectur Isinsatta
för valutaexponering.
samband med
i utländsksam
valuta
skall således valutarisGöteborg Energi bedriver anmälningsciae velectoköp
et doluptatur
estectaectem
qui simusa volor
sum veriae.Betalningsflöden
Nam, volorum kan valuta- och/eller tillståndspliktig verksamhet enligt
ken elimineras.
simus intoruptae
quehjälp
nobisav
ersped
est
miljöbalken i sammanlagt åtta bolag. Under
säkrasetmed
valutaterminer
och vaoffic temolum
quasperum nist int fugia qui
2016 rapporterades totalt 44 incidenter som
lutaswappar.
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
påverkade eller kunde ha påverkat miljön
KREDITRISK
exerum esecepe
llesequaecto evel ipsus
och/eller miljöarbetet. Göteborg Energi har
sunt, int ventenda
eliquiam
vitexponering
doluptatur, för förluster
inte varit föremål för något åtal gällande
Kreditrisk
innebär
quas volestias
recta nihille
ndicil
ma sina åtagan- miljöbrott. Ett antal större förändringar
ometus
en motpart
inte kan
fullfölja
que maximusam
quiregler
te voloresectus
rörande tillstånds- och anmälningspliktig
den. De
som gällerdolupta
vid kreditgivning
voluptam inisci
sum remossum,
dolupta bolags
verksamhet skett.
till kunder
behandlasnis
i respektive
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kreditpolicy och kundfordringar är föremål
Belopp
i tkr
Not
för
kreditkontroll.

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576

3 019

72 058
731
260
5 131
81 199
13 246
105 021
1 523 972
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Ändringar i tillstånd samt anmälningar
under 2016

Den Koncernen
tillståndspliktiga verksamheten
omfatModerbolaget
tar hela bolagets omsättning. Nedan redovi2015
2014
2015
sas status för
tillstånd enligt
miljöbalken2014
för
hamn-, muddervattenverksam¡		Yttrande och beslut om placering av 1 363 251
Ingående anskaffningsvärden
1 360 552 och andra
954 268
952 931
mätpunkter Rya HVC
heter. Inga nya
dispenser anInköp
14 313
1 935tillstånd eller
10 118
1 339
¡		Beslut avseende kontinuerlig tillsats av
söktes
om
eller
meddelades
under
2016.
Försäljningar/utrangeringar
–1 471
–1 471
svavel GoBiGas
Omklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
¡		Beslut om förlängd prövotid mätning
Status för tillstånd enligt miljöbalken
Utgående ack. anskaffningsvärden
1 369 662
1 363 251
956 483
954 268
metanslip GoBiGas
¡		Förslag villkor processkondensat GoBiGas
¡		Tillstånd för utbyggnad av hamnområdet
Ingående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
vid Arendal, 2015
¡		Anmälan installation hjälpångpanna samt
Försäljningar/utrangeringar
1 471
1 471
brännarbyte Rosenlund
¡		Dispens från-det generella
förbudet mot Årets avskrivningar
enligt
plan
–44 431
–34 664
–38
att tippa muddermassor
i ett032
¡		Beslut
placering
mätpunkter Rosenlund–41 236 dumpning
Övertag avskrivningar
i förvärvat
- allmänt vattenområde
SSV -Vinga, 2013 ¡		Beslut
dispens bolag
svaveldioxid hjälpång
pannor Rosenlund
¡		Tillstånd –765
att utföra sluttäckning
av depo- 2
Omklassificeringar
6 430
6 431
¡		Installation mätare svaveldioxid Rosenlund
nin i södra bassängen i Torsviken, med
Utgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
syfte att skapa ett vadehav, 2014
¡		Slutrapport förorenad mark Sävenäsverket
UTGÅENDE PLANENLIGT
761 675
788enligt
599 artskyddsförordningen
445 261
469för
807
¡		Anmälan RESTVÄRDE
och beslut brännarbyte Sävenäs.
¡		Dispens
Varav anskaffningsvärde
29 268 att genomföra
29 268 detaljplan
15 831
831
för industri-15och
verket för mark
logistikverksamhet på Halvorsäng, 2015
¡		Beslut placering av mätpunkter Sävenäsverket
¡		Tillstånd att bedriva verksamhet i Skandia-,
¡		Anmälan och beslut övervakningsmetod
Älvsborgs- och Arendalshamnen, 2010
koldioxid Sävenäsverket
¡		Tillstånd för att bedriva verksamhet
¡		Information
rivning cistern och oljerör,
i Energihamnen,
2011
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
markarbeten samt byte mätutrustning
¡		Tillstånd för att bedriva verksamhet
Belopp i tkr
2015
2014
Belopp 2009
i tkr
Not
2015
Sävenäsverket Not
i Frihamnen,
¡		Tillstånd
att transitlagra åtta miljoner ton
Tillgångar ¡		Beslut placering mätpunkter Angereds
Tillgångar
värmecentral
råolja per
år i bergrum 3 i Syrhåla, 2008.
Materiella
Materiella
¡		Information bullerutredning, kontrollrap¡		Tillstånd
för råoljelagring i bergrum 1
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
porter invallningar,7fasadtvätt
samt fel469
på807 i Syrhåla,
2013
Byggnader och mark
445 261
Byggnader och mark
7
445 261
mätinstrument Angered värmecentral
¡		Tillstånd för kompletterande ändring
Inventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
i befintligt
tillstånd för etablering för
¡		Anmälan markarbete Backa panncentral
och installationer
8
624 334
615 329
och installationer
8
624 334
LNG-hantering i Skarvik, 2014
¡		Information fasadtvätt och målning samt
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
utförd PCB-inventering Björndammen
¡		Tillstånd för att bedriva verksamhet vid
förskott avseende materiella
förskott avseende materiella
panncentral
vissa
mindre
kajer inom innerhamn- 9
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
23 832
¡		Information installation kylaggregat
området, 2011
1 093 427
1 099 797
1 093 427
Odinsplatsen
¡		Tillstånd att lägga upp förorenade muddermassor
i Lundbyhamnen, 2009.
Finansiella ¡		Information installation kylaggregat
Finansiella
Lundbystrand.
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
GOT EVENT AB
Andelar i koncernföretag
10
194 394
199 134
Andelar i koncernföretag
10
GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB
Got Event driver i centrala Göteborg ValFordringar
Fordringar
Göteborgs Spårvägar bedriver
som
är ett bad öppet för alla.
hos koncernföretag
115anmälnings909
119 885 hallabadet
hos
koncernföretag

pliktiga verksamheter enligt Miljöbalken,
Enligt Miljöbalken är bad för allmänheten
Andra långfristiga
avser fordonsoch
deanmälningspliktig verksamhet,
135
135 en så kallad
värdepappersinnehav
vilket betyder att man innan uppstart av en
taljtvättar samt förbrukning av lösnings
310 438
319 154
verksamhet måste anmäla verksamheten till
medel. GS Buss bedriver anmälningspliktiga
tillsynsmyndigheten,
det vill säga
verksamheter enligt Miljöbalken.
Summa anläggningstillgångar
1 403 865Anmäl1 418 951 den lokala
Summa
anläggningstillgångar
Miljöförvaltningen i Göteborg. Det betyder
ningsplikten avser fordonstvätt samt hanteOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
också att OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
det finns en förordning som styr
ring av motorbränsle.
Varulager m m
Varulager
m m och dokumentation
den typ av
egenkontroll
HAMN AB
Färdiga varor GÖTEBORGS
och handelsvaror
15 383
10 576 som verksamhetsutövaren
Färdiga varor och handelsvaror
är skyldig att utGöteborgs Hamn AB bedriver15verksamhet
383
10 576 föra och tillhandahålla. I det egenkontrollsom är tillståndspliktig enligt miljöbalken.
program som finns framtaget för ValhallaAndra långfristiga
anmälningsplikten
värdepappersinnehav

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576
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Anläggningstillgångar
badet ingår till exempel provtagningsrutiner
Ihillab orecum
för att
evelsäkra
et voluptas
en god acearibera
vattenkvalitet i alla bascuscianimi, sänger.
si qui num
dolo voloritas
I dagsläget
finns tvånate
pågående tillsynscustibustia doluptate
sequeMiljöbalken
dolupta netur
ärenden enligt
för Got Events
aut volupta verksamhet.
tusanis quis eiciae
com- omgivningsDessa non
två gäller
nihillit rerspiet
påverkan
vellab iin
form
rerum
av bländning
ra solorumfrån matchnum eos eum
ducitiam
quis Ullevi
moluptatur
asljuset
på Gamla
samt problematiken
med vibrationer
Gamla
Ullevi.
peribusam ipsumquam
quamfrån
fugitae
maxim
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
GÖTEBORGS
STADS
LEASING
AB
sit eatis mintur
a enducimus,
sum
il iuntinc
tempore nimolore
ut qui
duciandio.
Bolagetcum
bedriver
ingen
verksamhet som är tillVid mi, to blautem
fugitatBolagets
ibusam Svanenmärkta
voluptaståndspliktig.
fordons
tvättveris
är enpero
anmälningspliktig
verksamhet.
tum sande dolo
eum eat verature
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
GRYAAB
AB venet que dolum
quaesedis eritinc
iaecum
facestiis entGryaabs
dit pa vitverksamhet
quias et quamus
am,
är tillståndspliktig
optatio. Et lam,
omnihicipsus
es et
enligt
Miljöbalken.doluptas
Avloppsreningsverket
har
volo et omniatia
porest as porum
riverksamhetskod
90.10vellore
enligt Miljöprövningsatem am id förordningen
mo beremolo (SFS
quatur
2013:251
arum, cum
). Utöver det har
fugitioreius Gryaab
reiciatem.
tillstånd
Ugit od
atteataetus,
emotconet
vissa mängder
utestem porpossi
externt
inti
organiskt
voluptam
avfall,
et eribus
vilketvel
har verksamestiber umetusa
volecate
deliqui
int. Empe- i bergrumhetskod
90.160
. Slamförvaringen
re nulles quaeces
met i Syrhåla
sedipsunt.
harEctis
verksamhetskod
quam re90.300.
Gryaab står inför en omprövning av miljöpudis eos cum.
tillståndet för Ryaverket inom befintlig fastighet. Förberedelser för att lämna in ansökan
Kassaflödesanalys
under våren 2017 har pågått hela året och
omfattande
utredningar av påverPerferchicietinneburit
endis nosanto
et la doluptaqui
te recti quam
liscid
quisquam quibus
volokan
på recipienten,
reningsmöjligheter
med
befintlig
och ny reningsteknik,
res experspic
tem autatenis
alit untota veriaflödesprogsum ius sit ut
ut dolende
odmera
quo I november
noser
fram tillllesseque
2030 med
totasperspis2014
eos ipisti
non reris
mosamet
lämnades
en anmälan
om anpassningsligenest adipiendis
sed mi, quatiae
och avvecklingsplan
förperferum
bergrummet i Syrid eium inction
modit
faceseq
hålasequid
in enligt
38§ ietFörordningen
om deponeuatqui as a con
odiUnder
voluptam
ring ra
avqui
avfall.
2016voluplämnades en säkerta veliquia ditiur,
hetsrapport
voluptur
enligt
auteSevesolagstiftningen
lam quis
in.
archill estrum
Något
simporemolut
ställningstagande
aut laces
haraceännu inte komritis dolupitiam
mit från
voluptat
Länsstyrelsen
quamet, quaestio.
avseende vare sig
Nam que nonsequ
planenamusapel
eller säkerhetsrapporten.
ide vendias et I dagsläget
quas doluptam,
skernum
ingenexdeponering
et moluptaavecatquo
slam i bergrummet,
volut eos dolut
erum
quae nonectem
endast
övervakning
enligtes
kontrollprogram
entotat usant,
officid
que ne
lam
pågår.
Gryaab
harnimoluptat
inte tagit ställning
till hur
nonsero vidus,
venihil
eseque avvattningsanläggningrectur sinbolaget
vill in
använda
ciae velecto en
et och
doluptatur
bergrummet
sam estectaectem
i Syrhåla.
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
RENOVA
AB nobis ersped est
simus intoruptae
et que
offic temolum
nist int fugiadär
quimiljöpåverkAllaquasperum
Renovas anläggningar
quiasi occatendae
sitas aperisbedrivs
am eiur?
Quia av anmälande verksamhet
omfattas
exerum esecepe
llesequaecto
evel ipsus
ningseller tillståndsplikt
enligt miljöbalken.
sunt, int ventenda
eliquiam
doluptatur,
Totalt är
det åttavit
tillståndspliktiga
anläggquas volestias
etus varav
recta sex
nihille
ndicil
ma
ningar
finns
i Göteborg
och två
que maximusam
qui te voloresectus
dolupta
i kranskommuner.
Därutöver
finns sex anvoluptam inisci
sum remossum,
nis doluptaAnläggningmälningspliktiga
anläggningar.
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arna påverkar miljön framför allt genom
Belopp i till
tkr luft och vatten. Dessa Not
utsläpp
tillstånds- 2015
och
anmälningspliktiga
anläggningar
utgör
Tillgångar
en direkt förutsättning för koncernens verkMateriella anläggningstillgångar
samhet, det vill säga att omlasta och beByggnader och mark
7
445 261
handla
avfall i Göteborgsregionen. Inga
störInventarier,
verktyg
re
förändringar
i tillstånden eller anmälningoch installationer
8
624 334
arna
har skett under 2016.

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Uppskattningar

9

och bedömningar

17

469 807
615 329

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

För att kunna upprätta redovisningen i enFinansiella anläggningstillgångar
lighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning
Andelar i koncernföretag
10
194 394
och
koncernredovisning (K3) och god
redoFordringar
visningssed krävs att det görs bedömningar
hos koncernföretag
och
antaganden som påverkar i bokslutet 115 909
Andra långfristiga
redovisade
tillgångar, skulder, intäkter och
värdepappersinnehav
kostnader
samt övrig information. Dessa be- 135
dömningar baseras på historiska erfarenhet310 438
er samt andra faktorer, inklusive förväntSumma anläggningstillgångar
1 403 865
ningar på framtida händelser, som bedöms
vara
rimliga under rådande omständigheter.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Faktiskt
Varulagerutfall
m m kan skilja sig från dessa bedömningar
antaganden görs eller15 383
Färdiga varorom
ochandra
handelsvaror
andra förutsättningar föreligger. De upp15 383
skattningar och antaganden som innebär en
för
koncernen betydande risk för väsentliga
Kortfristiga fordringar
justeringar i redovisade värden för tillgångar
Kundfordringar
20 898
och skulder under nästkommande år är:
Fordringar
hos
Fastighetsvärdering
koncernföretag

2014

57 953

Modellen för marknadsvärdering av Fram
Skattefordran
1 650
tidenkoncernens fastighetsbestånd inom
Övriga fordringar
2 762
bostadsföretagen bygger på en tioårig kassaFörutbetalda kostnader
flödeskalkyl
samt ett beräknat driftsnetto
och upplupna intäkter
för
år elva. För beräkning av kassaflödet/ 11 083
driftsnettot år 1 används bedömda hyror 94 346
Kassa
och
bank
13 413
för
2017
, kontrakterat
hyresbortfall17vid
2016-11-30
, schabloniserade drifts- och unSumma omsättningstillgångar
123 142
derhållskostnader samt utgående fastighetsSUMMA TILLGÅNGAR
1 527 007
skatt. För utveckling av driftsnettot under
kalkylperioden görs antaganden om utveckling av inflation, hyror, hyresbortfall, driftsoch underhållskostnader samt fastighetsskatt. Dessa antaganden varierar beroende
på respektive fastighets marknadsläge och
ålder. Marknadsläget avspeglas även i direktavkastningskrav och kalkylräntor.
Alla antaganden som görs bygger på bedömningar gjorda av externa värderingsinstitut.
Eftersom en värdering ska spegla förväntade
betalningskonsekvenser finns alltid en osäker-

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576

3 019

72 058
731
260
5 131
81 199
13 246
105 021
1 523 972

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

het i bedömningen. Varje fastighet är desstierats
beroende på fastighetens
läge och
Koncernen
Moderbolaget
kategori. Dessa avkastningskrav varierar
utom unik och det är svårt att förutsäga hur
2014
priset vid en försäljning skulle utfalla. Ett be-2015 mellan 4,75
procent och2015
10,25 procent.2014
Avdömt marknadsvärde är alltid behäftat med
är inhämtade
Ingående anskaffningsvärden
1 363 251 kastningskraven
1 360 552
954 268 från extern
952 931
ett visst osäkerhetsintervall. I normala fall 14 313 värderare.
Inköp
1 935
10 118
1 339
uppgår
det till mellan fem och tio procent. –1 471
Försäljningar/utrangeringar
–1 471
Koncernens marknadsvärden är baserade på
Omklassificeringar
–6 431
764
–6
432
–2
Nyckeltal – Definitioner
ett antagande om att fastigheterna säljs som
Utgående ack.
anskaffningsvärden
1 369 662
1 363
251 kapital,956
954 268
styckefastigheter
och inte som portföljer med
Avkastning
eget
% –483
Årets resultat
ett flertal fastigheter som skulle påverka jäm- i förhållande till eget kapital.
Ingående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
vikten mellan utbud och efterfrågan.
¡ Avkastning totalt kapital, % – RörelseFörsäljningar/utrangeringar
1 471
Värderingen bygger också på ett antagande 1 471 resultat plus -finansiella intäkter
i förhål- Årets avskrivningar
plan
–41 236 lande till
–44balansomslutningen.
431
–34 664
–38 032
om attenligt
fastigheterna
avyttras som förvaltningsÖvertag avskrivningar
i förvärvat
bolag
- % – Rörel- objekt, det
vill säga
den värdeökning som
¡- Avkastning sysselsatt
kapital,
kan uppstå vid en försäljning till en bostads-6 430 seOmklassificeringar
–765
6 431
2
rättsförening beaktas inte. De förvärv som
resultat plus finansiella intäkter i förhålUtgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
gjorts av bostadsrättsföreningar kan därlande till sysselsatt kapital.
UTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDE
788–599
445 261
469 807
med inte användas
som underlag i värde-761 675
¡ EBITDA
Rörelseresultat
före avskrivVarav anskaffningsvärde
för mark
29 268 ningar och
29 268
15 831
15 831
bedömningen.
En till synes liten förändring
nedskrivningar.
av efterfrågan på bostäder eller fastigheter
¡ Nettolån – Räntebärande lån minus likvida
i Göteborg kan ge stora effekter på kalkylmedel inklusive kortfristiga placeringar.
värdet av koncernens fastighetsbestånd.
¡ Skuldsättningsgrad – Nettolån i förhållande
Higabs fastighetsbestånd internvärderas
till eget kapital.
årligen ochMODERBOLAGET
i år har även externvärdering
¡ Soliditet –BALANSRÄKNING
Eget kapital i förhållande
till
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
skett. Detta görs enligt en värderingsmetod
balansomslutningen.
Belopp i tkr som utgår från direktavkastningen
Not
2015 för varje
2014 ¡ Sysselsatt
Belopp
i tkr– Totala tillgångar minus
Not
2015
kapital
likvidaTillgångar
medel (inklusive kortfristiga plaTillgångar fastighet. Syftet med värderingen är att säkerställa att de enskilda fastigheternas bokceringar)
minus ej räntebärande skulder.
Materiella
Materiella
förda värde ej överstiger verkligt värde. Vid
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
beräkningen används 7individuellt
framtagByggnader och mark
445 261
469 807
och mark
7
445 261
FörslagByggnader
till vinstdisposition
na direktavkastningskrav per fastighet. UtInventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
gångspunkterna i värderingen
har varit: 615 329 MODERBOLAGET
och installationer
8
624 334
och installationer
8
624 334
Till årsstämmans förfogande står följande
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
vinstmedel:
¡		Förväntade hyresintäkter och driftskostförskott avseende materiella
förskott avseende materiella
nader
för
de
kommande
åren.
Kr
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
9
23 832
¡		I driftskostnaderna ingår eventuella tomBalanserade
vinstmedel
11
838
251
569
1 093 427
1 099 797
1 093 427
trättsavgälder samt interna
administraÅrets resultat
398 819 404
tionskostnader med 40 kr/m².
Finansiella
Finansiella
Summa vinstmedel
¡		Underhållskostnaderna som legat till grund
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar 12 237 070 973
för beräkningen har
till:
Andelar i koncernföretag
10 schabloniserats
194 394
199 134
Andelar i koncernföretag
10
194 394
¡ För fastigheter som vid värderingstillStyrelsen föreslår att moderbolagets vinstFordringar
Fordringar
värde än 119
det885 medel disponeras
enligt följande:
hos koncernföretagfället har ett högre bokfört
115 909
hos koncernföretag
115 909
aktuella bedömda verkliga värdet görs
Kr
Andra långfristiga
Andra långfristiga
en individuell prövning. Nedskrivningar
värdepappersinnehav
135
135 Till aktieägaren
värdepappersinnehav
135
utdelas:
0
görs efter denna prövning med belopp
I
ny
räkning
överförs:
12
237
070
973
310 438
319 154
310 438
som fordras.
12 237 070 973
		– 110 kr/m² där ansvaret
och
Summa anläggningstillgångar
1 403
865kostnaden
1 418 951
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
för såväl yttre som inre underhåll åligOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
ger Higab.
Varulager m m
Varulager
mm
		– 70 kr/m² där enbart ansvaret för det
Koncernens
och moderbolagets
resultat och
Färdiga varor och handelsvaror
15
383
10
576
Färdiga
varor
och handelsvaror
15 383
yttre underhållet ligger på Higab
finansiella ställning i övrigt
redovisas i efterföl¡		Avkastningskravet som använts
vid
jande
resultatoch
balansräkningar
samt
kassa15 383
10 576
15 383
beräkning av fastighetsvärde har differen- flödesanalyser med därtill hörande noter.

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576
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RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN

Anläggningstillgångar

Belopp i tkr
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
custibustia doluptate
seque dolupta netur
Belopp i mnkr
Not
2016
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta tusanis quis eiciae non comRörelsens intäkter
Byggnader och mark
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Nettoomsättning
17 660,3
Inventarier, verktyg2, 3
num eos eum ducitiam quis moluptatur asoch installationer
Aktiverat
arbete
för
egen
räkning
3
127,5
peribusam ipsumquam quam fugitae maxim
ÖvrigaEnt,
rörelseintäkter
3
Pågående nyanläggningar
och 799,1
aspit, sed ullorio.
quibusam unduciis
förskott avseende materiella
Resultat
från andelarsum
i koncernföretag
3, 8
285,5
sit eatis mintur
a enducimus,
il iuntinc
anläggningstillgångar
tempore nimolore cum ut qui duciandio.
37
18 872,3
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptaRörelsens
kostnader
tum sande dolo
veris pero
eum eat verature
Finansiella anläggningstillgångar
cone volut qui
beaque
est, illorum aut
Råvaror
och incid
förnödenheter
–2 474,3
Andelar i koncernföretag
quaesedis eritinc
iaecum
venet
que
dolum
Handelsvaror
–6 006,1
Fordringar
facestiis entÖvriga
dit pa externa
vit quias
et quamus am,
kostnader
4
–1 194,4
hos koncernföretag
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
Personalkostnader
1
–3 861,9
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore riAvskrivningar,
återföringar av nedskrivvärdepappersinnehav
atem am id mo
beremolonedskrivningar
quatur arum,och
cum
ningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
7
–2 707,4
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
Andelar
i
intresseföretags
resultat
24
–11,3
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
Summa anläggningstillgångar
estiber umetusa
volecate deliqui int. EmpeRörelseresultat
2, 5
2 617,0
re nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Resultat från finansiella poster
pudis eos cum.
Varulager m m
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
PerferchicietRäntekostnader
endis nosanto
etliknande
la doluptaqui
och
resultatposter
te recti quam
liscid
quisquam
quibus
voloResultat efter finansiella poster
res experspic tem autatenis alit untota veria
sum ius sit ut
ut dolende
llesseque od quo
Skatt
på årets resultat
totasperspisÅrets
eos ipisti
non
reris mosamet
resultat
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
id eium inction
sequid
Hänförligt
till:modit et faceseq
uatqui as a con
ra qui odi voluptam
volupModerföretagets
aktieägare
ta veliquia ditiur,
voluptur
aute
lam
quis
Minoritetsintresse
archill estrum simporemolut aut laces aceritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
volut eos dolut erum quae nonectem es
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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Not

2015
7
8

–959,6

Kundfordringar

1 652,6

Fordringar
hos
koncernföretag

12

624 334
126,8

615 329

14 661
1 099 797

199 134

–1 102,9
115 909
–3 754,9

119 885

135

135

–3 690,3
310 438
–5,5
1 403 865
1 381,2

319 154
1 418 951

Inköp

TILLGÅNGAR
Försäljningar/utrangeringar
Anläggningstillgångar
Omklassificeringar
Immateriella anläggningstillgångar

10 576
10 576

–1 016,2
382,1
20 898

3 019

17

1 650

731

1 314,0

2 762
363,0

260

20,1

–24,1
11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

17

Not
1 360 552

2015

2014

2016-12-31
954 268

2015-12-31
952 931
1 339

1 935

10 118

–1 471

-

–1 471

-

–6 431

764

–6 432

–2

1 369 662

1 363 25113

112,1
956 483

954147,5
268

14
–529 456
15
-

72,3
–484 460
21,2
1 471

78,2
–446 431
45,6
-

–44 43116

–34 664
27,4

–38 18,8
032

233,0
6 431

290,0
2

–574 652
17
788 599
18
29 268
19

–511 222
40 407,4
445 261
10 220,9
15 831
3 045,1

–484 461
39 304,5
469 807
10 382,6
15 831
3 089,3

20

3 068,9

2 472,8

21

56 742,3

55 249,2

Omklassificeringar

6 430

Materiella anläggningstillgångar
Utgående ack. avskrivningar
Byggnader, mark och markanläggningar
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Varav anskaffningsvärde för mark
Inventarier, verktyg och installationer

–607 987
761 675
29 268

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr Fordringar inom Göteborgs
Not kommun
2015
Andelar i intresseföretag
Tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Materiella
Andra långfristiga fordringar
anläggningstillgångar
7

–765

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
2014

6, 23i tkr
1 099,2
Belopp
24
22,5
Tillgångar
25
9,6
Materiella
6, 26
60,7
anläggningstillgångar

1 001,9
Not
78,6

2015

2014

6,8
51,6

445 261

469 807

Byggnader och mark
1 192,0

7
1 138,9

445 261

469 807

Inventarier, verktyg
Summa anläggningstillgångar
och installationer
8
624 334

615 329

Inventarier, verktyg
58 167,2
och installationer

56 678,2
8

624 334

615 329

9
661,5

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

878,3
10
0,0

194 394

199 134

1 610,5

115 909

119 885

135

135

Omsättningstillgångar
Pågående nyanläggningar
och
förskott avseende
materiella
Varulager
mm
anläggningstillgångar
9
Råvaror och förnödenheter

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

Finansiella
Kortfristiga fordringar
anläggningstillgångar
Kundfordringar
Andelar i koncernföretag
10
194 394
Fordringar hos intresseföretag
Fordringar
Fordringar inom Göteborgs kommun
hos koncernföretag
115 909
Övriga fordringar
Andra långfristiga

199 134
119 885

värdepappersinnehav
135intäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna

Summa anläggningstillgångar
Likvida medel

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
622,4
622,4
Finansiella
anläggningstillgångar
1 048,4
Andelar i koncernföretag
0,0
Fordringar
37
2
576,4
hos koncernföretag
Andra långfristiga 619,0
5 016,9

4 175,6

Summa anläggningstillgångar
469,8
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m

10 576

790,0
896,7

Varulager m m
10 576

661,5

värdepappersinnehav
27
773,1

Kassa och bank
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Färdiga varor och handelsvaror
15 383
Summa omsättningstillgångar
15 383
SUMMA TILLGÅNGAR

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

2014

Hyresrätter och liknande rättigheter
Ingående avskrivningar
–574 652
Goodwill
Försäljningar/utrangeringar
1 471
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
Årets avskrivningar
enligt
plan
–41
236
immateriella anläggningstillgångar
Övertag avskrivningar i förvärvat bolag
-

Byggnader och mark

–43,2

Moderbolaget

14 313

BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
Finansiella anläggningstillgångar
15 383
–5,9
15 383
23,0

72 058

Summa omsättningstillgångar

1 363 251

Balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten
Utgående ack.
anskaffningsvärden

57 953
338,9

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

469 807

–2 398,1
10
194 394
–5 599,9

Skattefordran
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

445 261
16 872,8
487,1

–318,5
1 334,1

Övriga fordringar

Belopp i mnkr
Ingående anskaffningsvärden

446,0
9
23 832
17 932,7
1 093 427

11,3

11
Kortfristiga fordringar

Koncernen

2014
2015

Färdiga varor och handelsvaror
9
–16,0
10

2015

469,8

319 154
1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

338,9
338,9

Färdiga varor och handelsvaror
6 109,1
5 176,0
64 276,4

310 438
1 403 865

61 854,2
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BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN

Anläggningstillgångar

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i tkr
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
custibustia doluptate seque dolupta netur
Materiella anläggningstillgångar
mnkreiciae non comNot
2016-12-31
aut volupta Belopp
tusanisi quis
Byggnader och mark
nihillit rerspiet
vellab
in rerum
ra solorum OCH SKULDER
EGET
KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
Inventarier, verktyg
num eos eum
ducitiam quis moluptatur asEget kapital
och installationer
peribusam ipsumquam quam fugitae maxim
Aktiekapital
400,0
Pågående nyanläggningar och
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
Annat eget kapital inklusive årets resultat
18 182,5
förskott
avseende
materiella
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
anläggningstillgångar
tempore nimolore
cum hänförligt
ut qui duciandio.
Eget kapital
till moderföretagets aktieägare
18 582,5
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptaMinoritetsintresse
225,4
tum sande dolo
veris pero eum eat verature
Finansiella anläggningstillgångar
cone volut qui
beaque
est, illorum aut
Summa
egetincid
kapital
18 807,9
Andelar i koncernföretag
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
Fordringar
facestiis entAvsättningar
dit pa vit quias et quamus am,
hos koncernföretag
Avsättningar
för
pensioner
och
liknande
förpliktelser
28,35
883,6
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
Andra långfristiga29
Avsättningar
uppskjutna
skatter
3 506,6
volo et omniatia
porest för
as porum
vellore
rivärdepappersinnehav
atem am id Övriga
mo beremolo
quatur arum, cum
avsättningar
30
674,9
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
5 065,1
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
Summa anläggningstillgångar
estiber umetusa
volecate
deliqui int. EmpeLångfristiga
skulder
re nulles quaeces
Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Skuldersedipsunt.
till kreditinstitut
31
2 376,7
pudis eos cum.
Varulager m m31,37
Skulder inom Göteborgs kommun
18 403,7
Övriga skulder
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2015

2015-12-31
7
445 261
8

624 334
400,0

16 842,4
9
23 832
17 242,4
1 093 427
224,9
10

17 467,3
194 394
115 909
895,6

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885

3 262,2
135

135

310 438
4 724,5

319 154

1 403 865

1 418 951

566,6

20 881,3

15 383
24 660,4

10 576

Kundfordringar

4 915,1

20 898
1 820,0

3 019

Fordringar
hos
koncernföretag

0,1

Kortfristiga fordringar

37

0,2

607,2

1 109,1
57 953
9 312,5
1 650
26,9
2 762
585,3

2 129,1

2 148,0
11 083

5 131

19 522,1

94 346
15 002,1

81 199

13 413

13 246

61 854,2
123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

10 562,5

17

81,8

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
33
och upplupna intäkter
Kassa och bank

17

64 276,4
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

72 058
731
260

Minoritets952 931
intresse
1 339

Summa
eget
kapital

16 713,8
764

–1 471
17432
113,8
–6

216,6
–2

Utgående ack.
anskaffningsvärden
Övrigt

1 369–662

1 363
251
–7,4

956 483
–7,4

95432,4
268

25,0

Utdelning
Ingående avskrivningar
Aktieägartillskott
Försäljningar/utrangeringar

–
–574 652
–1 471

–232,0
–529 456
5,0 -

–232,0
–484 460
5,0
1 471

–
–446 431
–-

–232,0

Årets resultat
Årets avskrivningar
enligt plan

–41–236

363,0
–44
431

363,0
–34 664

–24,1
–38
032

338,9
17 467,3

Utgående
balans 2015-12-31
Övertag avskrivningar
i förvärvat
bolag

400,0

-

16 842,4 -

17 242,4
-

224,9-

Omklassificeringar
Ingående balans 2016-01-01
Utgående ack. avskrivningar
Förändring koncernstruktur
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
Övrigt
Varav anskaffningsvärde för mark
Utdelning

6 430
400,0
–607 987
–
761 675
–
29 268
–

–765
16 842,4
–574 652
9,1
788 599
18,0
29 268
–6,0

6 431
17 242,4
–511 222
9,1
445 261
18,0
15 831
–6,0

2
224,9
–484 461
–9,1
469 807
–10,5
15 831
–

17 330,4

5,0

17 467,3
–
7,5
–6,0

Aktieägartillskott

–

5,0

5,0

–

5,0

Årets resultat

–

1 314,0

1 314,0

20,1

1 334,1

400,0

18 182,5

18 582,5

225,4

18 807,9

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

I eget kapital ingår, förutom aktiekapital, reservfond med 100,0 (100,0), kapitalandelsfond med –23,0
bestående
Belopp i tkr (–18,8) samt övriga bundna
Notreserver med
20154 330,3 (3 831,8)
2014 till största delen
Belopp
i tkr av eget kapitaldel
av obeskattade reserver. Fria reserver består av balanserade vinstmedel samt erhållna aktieägartillskott.

Not

2015

2014

Byggnader och mark

7

445 261

469 807

Inventarier, verktyg
och installationer

8

624 334

615 329

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

9

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

Tillgångar

Tillgångar

Materiella
anläggningstillgångar

Materiella
anläggningstillgångar

Byggnader och mark

7

445 261

469 807

Inventarier, verktyg
och installationer

8

624 334

615 329

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

9

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar
hos koncernföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Finansiella
anläggningstillgångar
10

194 394

199 134

Andelar i koncernföretag

115 909

119 885

Fordringar
hos koncernföretag

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Färdiga varor och handelsvaror

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

10

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

2014

–1 471
400,0
–6 431

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

10 576

Skattefordran

Koncernen
Försäljningar/utrangeringar
Ingående balans 2015-01-01
Omklassificeringar

Utgående balans 2016-12-31

15 383
69,4

1 226,3

Inköp

7 042,3
17 548,8

Moderbolaget

Summa eget
2015
2014
2015
Annat eget kapital hänförligt
Aktiekapital inklusive
1 363 251
1 360 552 till moderföreta954 268
kapital
årets resultat
gets aktieägare
14 313
1 935
10 118

Ingående anskaffningsvärden

Färdiga varor och32
handelsvaror
100,8

Kassaflödesanalys
Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
Kortfristiga skulder
te recti quam liscid quisquam quibus voloSkulder till kreditinstitut
res experspic
tem autatenis alit untota veria
Förskott
från kunder
sum ius sit ut
ut dolende
llesseque od quo
totasperspisLeverantörsskulder
eos ipisti non reris mosamet
Skulder inom
Göteborgs
ligenest adipiendis
sed mi,
quatiaekommun
perferum
id eium inction
sequid modit et faceseq
Skatteskulder
uatqui as a con
ra skulder
qui odi voluptam volupÖvriga
ta veliquia ditiur,
voluptur
aute lam quis
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
archill estrum simporemolut aut laces aceritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Nam que nonsequ
ide vendias et
SUMMAamusapel
EGET KAPITAL,
quas doluptam,
num ex et molupta
ecatquo
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
volut eos dolut erum quae nonectem es
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta

Not

RAPPORTOCH
ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERNEN
NOT 7 BYGGNADER
MARK
Koncernen

Varulager m m
15 383

10 576

15 383

10 576

Färdiga varor och handelsvaror

| 59

FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE | 2016

KASSAFLÖDESANALYSER – KONCERNEN

Anläggningstillgångar

Belopp i tkr
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
custibustia doluptate
seque dolupta netur
Belopp i mnkr
2016
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta tusanis quis eiciae non comDen löpande verksamheten
Byggnader och mark
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Rörelseresultat
2 617,0
Inventarier, verktyg
num eos eum ducitiam quis moluptatur asoch
installationer
Justeringar
för
poster
som
inte
ingår
i
kassaflödet,
m
m
*
2
698,2
peribusam ipsumquam quam fugitae maxim
Pågående nyanläggningar och
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
5 315,2
förskott avseende materiella
sit eatis mintur
a enducimus,
sum il iuntinc
Erlagd
ränta
–855,6
anläggningstillgångar
tempore nimolore
cum
ut
qui
duciandio.
Erhållen ränta
11,2
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptaBetald skatt
–23,0
tum sande dolo veris pero eum eat verature
Finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde
4 447,9
cone volut qui
beaque från
incidden
est,löpande
illorumverksamheten
aut
Andelar i koncernföretag
före
förändringar
av
rörelsekapital
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
Fordringar
facestiis entKassaflöde
dit pa vit quias
et quamus am,
från förändringar i rörelsekapital
hos koncernföretag
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
Ökning (–)/Minskning (+) av varulager
37,3
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore riÖkning (–)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar
–305,5
värdepappersinnehav
atem am id mo beremolo quatur arum, cum
(+)/Minskning
(–)etus,
av kortfristiga
542,4
fugitioreius Ökning
reiciatem.
Ugit od ea
conet skulder
utestem porpossi
inti voluptam
et eribus
vel
Kassaflöde
från den löpande
verksamheten
4 722,1
Summa anläggningstillgångar
estiber umetusa volecate deliqui int. EmpeInvesteringsverksamheten
re nulles quaeces
sedipsunt. Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
–39,0
pudis eos cum.
Varulager m m
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Not

2015

7

Belopp i mnkr
Ingående anskaffningsvärden

445 261
1 381,2

469 807

8 4 025,6
624 334

615 329

10

4 426,0
194 394

14 661
1 099 797

199 134

115 909
–88,5

119 885

–392,0 135

135

–802,9
310 438

319 154

3 142,6
1 403 865

1 418 951

–9,9

10 576
10 576

43,8
20 898
6,9

3 019

–
–6,0
57 953
–298,8
1 650
14,1
2 762
–3 365,4

17

Omklassificeringar
Utgående ack. avskrivningar
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

–44,9
–3 702,0
15 383
627,3
15 383
–5,8

72 058
731
260

11 083

5 131

94 346
–232,0
17
13 413
34,5
123 142
–4 138,1

81 199

105 021

3 723,5
1 527 007

1 523 972

13 246

–5 596,4
6 112,5
2,9
–93,0

2014

2015

2014

1 363 251

1 360 552

9542016
268

2015
952
931

14 313 m m
* Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet,
Försäljningar/utrangeringar
–1 471
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Omklassificeringar
Reavinster/förluster sålda anläggningstillgångar –6 431
Förändring andelar i intresseföretag
Ingående avskrivningar
Förändring av avsättningar
Försäljningar/utrangeringar
Övriga poster
Årets avskrivningar enligt plan
Summa
Övertag avskrivningar i förvärvat bolag

Varav anskaffningsvärde för mark

1 369 662

Not

2015

1 339

764

471
2–1
713,8
–6
432
–359,9

3 690,2–2
53,0

1 363 251

–124,2
956
483

–
954 268
1,5
–446 431
–2,5
283,5
–38 032
4 025,6
-

-

–765

6 431

2

–607 987

–574 652

–511 222

–484 461

761 675

788 599

445 261

469 807

29 268

29 268

15 831

15 831

–529 456

1 471

-

–41 236

–44 431

2014

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Belopp i tkr

Not

2015

2014

7
26,5

445 261

469 807

26,5
8

624 334

615 329

–16,3
9
–7,3

23 832

14 661

–8,3
–0,1

0,0

1 093 427

1 099 797

Finansiella
37
4,6
anläggningstillgångar

2,9

199 134

Andelar i koncernföretag

10

194 394

199 134

Fordringar Resultat från andelar i koncernföretag
hos koncernföretag
115resultatposter
909
119 885
Övriga ränteintäkter och liknande

8
–108,0
Fordringar
hos koncernföretag
10
–

–126,7
115 909

119 885

Andra långfristiga
Räntekostnader och liknande resultatposter
värdepappersinnehav
135
Resultat efter finansiella poster
310 438

Andra långfristiga
11
–33,3
värdepappersinnehav
–136,7

–45,3

135

135

Tillgångar

Tillgångar

Materiella
Belopp i mnkr
anläggningstillgångar
Rörelsens intäkter
Byggnader och mark
Övriga rörelseintäkter
Inventarier, verktyg
och installationer

Materiella
Not
2016-12-31
anläggningstillgångar

2015-12-31

Byggnader och mark
3, 38
26,1
Inventarier, verktyg
26,1
och installationer

Pågående nyanläggningar
och
Rörelsens kostnader
förskott avseende materiella
Personalkostnader
anläggningstillgångar

7

445 261

469 807

8

624 334

615 329

9
Övriga externa kostnader

23 832

14 661

1 093 427
1 099 797
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Finansiella
Rörelseresultat
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
10poster194 394
Resultat från finansiella

135
319 154

1 870,8
1 554,9

15 383

10 576

15 383

10 576

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

10 118

-

6 430

–574 652

Förändring av periodiseringsfond
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
Erhållna koncernbidrag
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lämnade koncernbidrag

–315,9

1 935

12,2
–484 460
205,3
1 471
251,0
–34 664
2 698,2
-

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

Belopp i tkr

Moderbolaget

2015

Inköp

Rearesultat
vid avyttring av dotterföretag
Utgående ack.
anskaffningsvärden

5 406,8
9 –934,0
23 832
22,2
1 093 427
–69,1

Koncernen

2014

2015

–4 483,5
Färdiga varor och handelsvaror
571,3

PerferchicietFörsäljning
endis nosanto
et la doluptaqui
Kortfristiga fordringar
av finansiella anläggningstillgångar
9,2
te recti quam liscid quisquam quibus voloKundfordringar
Försäljning av dotterföretag
149,4
res experspic tem autatenis alit untota veria
Förvärv av dotterföretag
–319,6
Fordringar
sum ius sit ut
ut dolende llesseque od quo
hos
Förändring
koncernstruktur
–90,7
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
koncernföretag
Ökning (–)
räntebärande
kortfristiga fordringar
–6,5
ligenest adipiendis
sedavmi,
quatiae perferum
Skattefordran
id eium inction
sequid
et faceseqlångfristiga fordringar
Minskning
(+)modit
av räntebärande
65,2
Övriga fordringar
uatqui as a con
ra qui odi voluptam volupKassaflöde från investeringsverksamheten
–4 154,1
Förutbetalda kostnader
ta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
och upplupna intäkter
archill estrum
simporemolut aut laces aceFinansieringsverksamheten
ritis dolupitiam
voluptat
quamet, quaestio.
Lämnad
utdelning
–6,0
Kassa och bank
Nam que nonsequ
amusapel
ide
vendias
et
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
–1,5
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
Summa omsättningstillgångar
Minskning (–) av räntebärande långfristiga skulder
–3 176,1
volut eos dolut erum quae nonectem es
Ökning (+) av räntebärande långfristiga skulder
2 455,3
SUMMA TILLGÅNGAR
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
Minskning
(–)
av
räntebärande
kortfristiga
skulder
–1
875,0
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinÖkning
(+)
av
räntebärande
kortfristiga
skulder
3
128,6
ciae velecto et doluptatur sam estectaectem
Förändring
av avsättningar
–2,1
qui simusa volor
sum veriae.
Nam, volorum
simus intoruptae
et que nobis ersped est
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
523,1
offic temolum quasperum nist int fugia qui
Årets kassaflöde
1 091,0
quiasi occatendae
sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe
llesequaecto
evel
ipsus
Likvida medel vid årets början
1 554,9
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
Likvida medel vid årets slut (här ingår tillgodohavande
2 645,9
quas volestias
etus recta nihille ndicil ma
i internbank Göteborgs kommun)
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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Varulager m m
Skatt på årets resultat
Färdiga varor och handelsvaror
Årets resultat

1 418 951

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
1
–13,0
anläggningstillgångar
4

–73,9
Summa anläggningstillgångar
8
998,8
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
8
–340,6
Varulager
12 m m
–48,8
Färdiga varor och handelsvaror
398,8

0,0

–169,1
–

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

491,7
–136,4
–0,6
185,6
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Anläggningstillgångar

Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
i mnkr
cuscianimi, Belopp
si qui num
dolo voloritas nate
custibustia doluptate
seque dolupta netur
TILLGÅNGAR
aut volupta Anläggningstillgångar
tusanis quis eiciae non comnihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Inventarier, verktyg och installationer
num eos eum
ducitiam quis moluptatur asperibusam ipsumquam quam fugitae maxim
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
Finansiella anläggningstillgångar
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
Andelar i koncernföretag
tempore nimolore
cum ut qui duciandio.
Andra långfristiga
fordringar
Vid mi, to blautem
fugitat ibusam
voluptatum sande dolo
veris
pero
eum
eat
verature
Summa anläggningstillgångar
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
Omsättningstillgångar
quaesedis eritinc
iaecum venet que dolum
fordringar
facestiis entKortfristiga
dit pa vit quias
et quamus am,
Fordringar
hos koncernföretag
optatio. Et lam,
omnihicipsus
doluptas es et
volo et omniatia
as porum vellore riÖvrigaporest
fordringar
atem am id Förutbetalda
mo beremolo
quatur och
arum,
cum intäkter
kostnader
upplupna
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
estiber umetusa
Kassavolecate
och bankdeliqui int. Empere nulles quaeces
sedipsunt. Ectis quam reLikvida medel
pudis eos cum.
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Kassaflödesanalys

Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
te recti quam liscid quisquam quibus volores experspic tem autatenis alit untota veria
sum ius sit ut ut dolende llesseque od quo
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
id eium inction sequid modit et faceseq
uatqui as a con ra qui odi voluptam volupta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
archill estrum simporemolut aut laces aceritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
volut eos dolut erum quae nonectem es
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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Belopp i tkr
Tillgångar

Not

2016-12-31

Not
2015
2015-12-31

och installationer

Ingående anskaffningsvärden
EGET KAPITAL OCH SKULDER
7

0,6
0,6

8

445 261
0,6

469 807

624
0,6 334

615 329

9 15 310,7
23 832

14 661

0,4

– 427
1 093

1 099 797

15 745,0
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar
hos koncernföretag

15 311,3
10

1 108,4

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Inköp

Eget kapital
Försäljningar/utrangeringar
Bundet eget kapital
Omklassificeringar
Aktiekapital (400 000 aktier)
Reservfond
Utgående ack.
anskaffningsvärden

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
22
15 744,0

Andelar i koncernföretag

2015

Belopp i mnkr

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
19
Inventarier, verktyg

Koncernen

2014

1,5

Övertag avskrivningar i förvärvat bolag
Årets resultat
Omklassificeringar

115 909
497,4

119 885

Utgående ack. avskrivningar

1,4
310 438
537,2
1 403 865

1 110,6
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR0,4

Försäljningar/utrangeringar
Fritt eget kapital
Årets avskrivningar
enligtresultat
plan
Balanserat

199 134

135

135

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
Obeskattade reserver
Varav anskaffningsvärde för mark

319 154

1 111,0
Färdiga varor och handelsvaror
16 855,9

537,2
15 383
15 848,6
15 383

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

20 898

17

3 019

57 953

72 058

Skattefordran

1 650

731

Övriga fordringar

2 762

260

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
17

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

14 313
–1 471
–6 431

764

–6
432
400,0

–2
400,0

1 369 662

1 363 251

956100,0
483

100,0
954
268

–529 456

500,0
–484 460

500,0
–446 431

954 268

952 931

1 935

10 118

1 339

-

–1 471

1 471

-

–41 236

–44 431

-

-

6 430

–765

–607 987

–574 652

761 675

788 599

29 268

29 268

Skulder till kreditinstitut

11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

1 471
–34
664
11 838,3
398,8
6 431
12 237,1
–511 222
12 737,1
445 261
73,9
15 831

32

Belopp i tkr Leverantörsskulder
Tillgångar

Not

2015

2014

–38
032
11 647,7
185,6
2
11 833,3
–484 461
12 333,3
469 807
–
15 831

976,0

1 276,0

976,0

1 276,0

1,0

Not1,1

550,0

250,0

48,7
Materiella
790,9
anläggningstillgångar

383,6

1 659,1
Byggnader och mark

1 579,7
7

Belopp i tkr

Skulder till kreditinstitut

Tillgångar

Skatteskulder
Materiella
Skulder hos koncernföretag
anläggningstillgångar
469 807

Inventarier, verktyg
Övriga skulder
och installationer
8
624 334
615 329
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
23 832
14 661
SUMMA EGET KAPITAL9OCH SKULDER
1 093 427

Andelar i koncernföretag

10

Fordringar
hos koncernföretag
Moderbolaget
Andra långfristiga
Utgående balans 2015-12-31
värdepappersinnehav

194 394

2,1
7,0
8
17,1
18,0
Pågående nyanläggningar och
3 068,9
2 239,4
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
9
16 855,9
15 848,6

1 099 797

115 909
135

Ingående balans 2016-01-01 310 438

199 134
Aktiekapital
119 885

Andelar i koncernföretag
ReservFritt eget
Fordringar
fond
kapital
hos koncernföretag

135400,0

Andra långfristiga
100,0
11 833,3
värdepappersinnehav

319 154400,0
1 418 951

–
–

400,0

100,0

11 833,3

10 576

2014

445 261

469 807

624 334

615 329

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

Summa
10
eget
kapital

194 394

199 134

115 909

119 885

12 333,3

135

135

12 333,3

310 438

319 154

–
5,0
5,0
Summa anläggningstillgångar
–
398,8
398,8
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
100,0
12 237,1
12 737,1
Varulager m m

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

utgörs av 400 000 aktier
med ett kvotvärde
Färdiga varorAktiekapitalet
och handelsvaror
15 383
10 576 om 1 000 kr.
Färdiga varor och handelsvaror

15 383

2015

–

Inventarier, verktyg
och installationer

Finansiella
Finansiella
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERBOLAGET
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar

Aktieägartillskott
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
Årets resultat
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Utgående balans 2016-12-31
Varulager m m

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

-

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Kortfristiga skulder

Skulder
Byggnader och
mark inom Göteborgs 7kommun
445 261

Kassa och bank

1 360 552

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
10 576

2014
2015-12-31

Långfristiga skulder

1 418 951

10 576

2015
2016-12-31

1 363 251

–

Varulager m m

Fordringar
hos
koncernföretag

2014
Not

–574 652

194 394

38,4

0,7

Ingående avskrivningar

Moderbolaget
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KASSAFLÖDESANALYSER – MODERBOLAGET

Anläggningstillgångar

Förändrad koncernstruktur

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Not

2015

2014

2015
7

445 261
2,9

469 807

8

624
0,0 334

615 329

9

–48,5
23 832
0,0
1 093 427
–

10

14 661
1 099 797

194 394
–45,5

199 134

115 909
13,5

119 885

8,2 135

135

–23,8
310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

–
–0,7
6,1
15 383
893,1
15 383
898,5

140,6

20 898
–226,0
17

54,1
57 953
372,4
–338,31 650
5,02 762

–1 251,4
11 083
67,0
94 346
476,0
17
13 413
–841,2
123 142
33,5
1 527 007
4,9

Koncernen

BELOPP I MNKR OM INGET ANNAT ANGES
ALLMÄNNA REDOVISNINGSIngående anskaffningsvärden
OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Inköp

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

1 363 251

1 360 552

954 268

952 931

14 313

1 935

10 118

1 339

Årsredovisningen och koncernredovisningen–1 471
eget kapital avseende
dotterföretaget
är neg-–1 471
har upprättats enligt Årsredovisningslagen
ativt redovisas minoritetsintresset i dotterOmklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
och Bokföringsnämndens allmänna råd
företaget som en fordran på minoriteten, en
Utgående ack.
anskaffningsvärden
1 369 662
1 363 inom
251
956 483 endast954
negativ post
eget kapital,
om268
BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernminoriteten har en bindande förpliktelse att
redovisning (”K3”).
Ingående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
täcka kapitalunderskottet och har förmåga
Försäljningar/utrangeringar
1 471
1 471
KONCERNREDOVISNING
att fullgöra förpliktelsen.
Årets avskrivningar
enligt plan
–44 431
–34 664
–38 032
Koncernredovisningen
omfattar de företag–41 236
Övertag avskrivningar
i förvärvat bolag
i vilka moderbolaget
direkt eller genom dotter- INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING
företag innehar mer än 50 procent av röste-6 430
Långsiktiga –765
aktieinnehav i6intresseföretag,
Omklassificeringar
431
2
talet, eller på annat sätt har ett bestämman- i vilka koncernen har lägst 20 procent och
Utgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
högst 50 procent av rösterna eller på annat
de inflytande.
UTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDE
788betydande
599
445 261
Vid redovisning
av koncernens rörelse- 761 675
sätt har ett
inflytande
över469
den807
Varav anskaffningsvärde
för mark
29 268
29 268
15 831
831
driftsmässiga
och finansiella
styrningen, 15
redoförvärv används
förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att dotterföretagens eget
visas i koncernredovisningen enligt kapitalkapital vid förvärvet, fastställt som skillnaandelsmetoden. Enligt denna metod redo
visas det bokförda värdet i koncernen på anden mellan tillgångarnas och skuldernas
verkliga värden, elimineras i sin helhet.
delar i intresseföretag till anskaffningsvärde
vid anskaffningstillfället
och därefter
justeras
I koncernens
eget kapital ingår härigenom
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
endast den del av dotterföretagens egna kavärdet med koncernens andel av förändringBelopp i tkr pital som tillkommit
Not
2015 tillsam-2014 en i intresseföretagets
Belopp i tkr nettotillgångar.
Not
2015
efter förvärvet
I koncernens
resultaträkning redovisas
Tillgångar mans med moderbolagets eget kapital. Om
Tillgångar
som resultatandelar
koncernens andel i indet koncernmässiga anskaffningsvärdet för
Materiella
Materiella
aktierna överstiger det i förvärvsanalysen
tresseföretagets
resultat efter skatt.
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
upptagna värdet av företagets
nettotillgångResultatandelar
redovisas i koncernens 7
Byggnader och mark
7
445 261
469 807
Byggnader och mark
445 261
rörelseresultat, eftersom innehaven utesluar, redovisas skillnaden som koncernmässig
Inventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
goodwill. Under året förvärvat
företag inklutande är rörelsebetingade.
och installationer
8
624 334
615 329
och installationer
8
624 334
Nedskrivningar redovisas vid bestående
deras i koncernredovisningen med belopp
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
värdenedgång.
I moderbolaget redovisas
avseende tiden från och med förvärvet.
förskott avseende materiella
förskott avseende materiella
Under
året
avyttrat
företag
inkluderas
i
andelar
i
intresseföretag enligt anskaffningsanläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
9
23 832
koncernredovisningen med belopp avseende värdemetoden.
1 093 427
1 099 797
1 093 427
till och med tidpunkt då moderföretaget
inKONCERNBIDRAG OCH
Finansiella te längre har bestämmande inflytande över
Finansiella
AKTIEÄGARTILLSKOTT
dotterföretaget.
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
Försäljning och inköp
lämnas alternativt tas 10
Andelar i koncernföretag
10 samt
194uppkomna
394
199 134 Koncernbidrag
Andelarsom
i koncernföretag
194 394
internvinster inom koncernen eliminieras
emot redovisas som bokslutsdisposition i reFordringar
Fordringar
med beaktande av uppskjuten
Erhållna aktieägartillskott
hos koncernföretag
115 skatt.
909 Kon-119 885 sultaträkningen.
hos koncernföretag
115 909
redovisas direkt mot fritt eget kapital. Lämcerninterna mellanhavanden eliminieras
Andra långfristiga
Andra långfristiga
i sin helhet vid upprättande av koncern
redovisas mot anskaffvärdepappersinnehav
135
135 nade aktieägartillskott
värdepappersinnehav
135
redovisningen. I koncernens resultaträkning ningsvärdet för aktierna i dotterföretaget.
310 438
319 154
310 438
redovisas minoritetens andel
i årets resultat.
Koncernbidrag samt aktieägartillskott
Koncernens resultat och komponenter
i1 eget
till anläggningstillgångar
dotterföretag i tillskottsSumma anläggningstillgångar
1 403 865
418 951 som lämnats
Summa
1 403 865
kapital är hänförligt till moderföretagets
syfte för förlusttäckning har redovisats mot
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
ägare och minoritetsintresse. Minoritets
posten ”Andelar
i koncernföretag”. Efter
Varulager m m
mm
intressen redovisas separat inom eget kapiprövning Varulager
har nedskrivning
av posten gjorts
Färdiga varor tal
ochi handelsvaror
15
383
10
576
Färdiga
varor
och handelsvaror
15 383
med belopp motsvarande
förlusttäckningen.
koncernbalansräkningen och i direkt
Nedskrivningar
redovisas
i
posten
”Resultat
anslutning till posten årets resultat
i
kon15 383
10 576
15 383
från andelar i koncernföretag”.
cernresultaträkningen. Om koncernmässigt
Försäljningar/utrangeringar

2,9

Färdiga varor och handelsvaror –
141,0

Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
Kortfristiga fordringar
te recti quam
liscid quisquam quibus voloFinansieringsverksamheten
Kundfordringar
res experspic
tem autatenis
Lämnad
utdelning alit untota veria
–
Fordringar
sum ius sit ut
ut dolende llesseque od quo
Erhållen utdelning
3,1
hos
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
koncernföretag
Erhållna koncernbidrag
491,7
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
Skattefordran
Lämnade
koncernbidrag
–472,6
id eium inction
sequid
modit et faceseq
Övriga fordringar
Erhållna
aktieägartillskott
5,0
uatqui as a con
ra qui
odi voluptam volupFörutbetalda kostnader
Lämnade
aktieägartillskott
–250,6
ta veliquia ditiur,
voluptur
aute lam quis
och upplupna intäkter
archill estrum
simporemolut
aut laces
aceÖkning
(+) av räntebärande
kortfristiga
skulder
389,0
ritis dolupitiam
voluptat
Upptagna
lån quamet, quaestio.
–300,0
Kassa och bank
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
–134,4
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
Summa omsättningstillgångar
volut eos dolut
erum
quae nonectem es
Årets
kassaflöde
–36,5
SUMMA TILLGÅNGAR
entotat usant,
officid
que vid
ne nimoluptat
Likvida medel
årets början lam
38,4
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinmedel vid
årets
slut (här ingår tillgodohavande
1,9
ciae velectoLikvida
et doluptatur
sam
estectaectem
i internbank Göteborgs kommun)
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae
et que för
nobis
ersped
* Justeringar
poster
somest
inte ingår i kassaflödet, m m
offic temolum
quasperum nist int fugia qui
Av- och nedskrivningar av tillgångar
0,1
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
Summa
0,1
exerum esecepe
llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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Belopp i tkr
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
custibustia doluptate
seque dolupta netur
Belopp i mnkr
2016
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta tusanis quis eiciae non comDen löpande verksamheten
Byggnader och mark
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Rörelseresultat
4,6
Inventarier, verktyg
num eos eum ducitiam quis moluptatur asoch
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VÄRDERINGSPRINCIPER OCH
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hetsområden som definierats av Göteborgs
Belopp
i tkr
Not
kommun.

2015

2014

Tillgångar
VARULAGER
Materiella anläggningstillgångar

Varulagret är värderat och upptaget till det
Byggnader och mark
7
lägsta
av anskaffningsvärdet enligt den
så 445 261
Inventarier,
verktyg
kallade först-in
först-ut principen respektive
och installationer
8
624 334
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
InPågående
nyanläggningar
kuransrisker
har därvidoch
beaktats. Förråd
förskott
avseende
och lager
utgörs materiella
huvudsakligen av materianläggningstillgångar
9
23 832
al avsett dels för egen verksamhet, dels för
1 093 427
uppförande av egna anläggningar samt för
reparationer och underhåll.

469 807
615 329

14 661
1 099 797

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar
i koncernföretag
10
194 394
UTSLÄPPSRÄTTER
Fordringar
Utsläppsrätter upptas såsom tillgång och
hos
koncernföretag
förutbetald
intäkt tills villkoren för stödet 115 909
Andra
långfristiga
uppfyllts.
Intjänandet sker i takt med faktiska
värdepappersinnehav
utsläpp. Utsläppsrätternas anskaffningsvärde 135

värderas till marknadsvärde vid tilldelnings310 438
tillfället. Den förutbetalda intäkten resultatSumma anläggningstillgångar
1 403 865
förs under året i takt med att utsläpp kostnadsförs. Intäkt och kostnad redovisas till
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
det värde m
som
Varulager
m utsläppsrätten redovisats till
vid
tilldelningen
alternativt förvärvet. Vid 15 383
Färdiga varor och handelsvaror
utsläpp uppstår en skuld att leverera in utsläppsrätter som redovisas till vad det upp-15 383
skattas kosta att reglera åtagandet.
Kortfristiga fordringar
Utsläppsrätter som inte erfordras för den
Kundfordringar
20 898
egna verksamheten kan avyttras. Vid försäljFordringar
ning av tilldelad utsläppsrätt upptas intäkt
hos
och kostnad till det redovisade anskaffningskoncernföretag
17
57 953
värdet. Skillnad mot försäljningspris redoSkattefordran
1 650
visas som realisationsvinst eller -förlust. KvarÖvriga fordringar
2 762
varande utsläppsrätter har värderats till det
Förutbetalda
kostnader
lägsta av genomsnittligt
anskaffningsvärde
och upplupna intäkter
och nettoförsäljningsvärde på balansdagen 11
i 083
94
enlighet med lägsta värdets princip och re- 346
Kassa
och
bank
17
dovisas
som
varulager. Värdejusteringar
re-13 413
dovisas omsättningstillgångar
i resultaträkningen som råvaror och
Summa
123 142
förnödenheter.
SUMMA TILLGÅNGAR

1 527 007

199 134
119 885

ningar
enligt plan och eventuella
nedskrivhos Energimyndigheten, har värderats till
Koncernen
Moderbolaget
ningar samt tillägg för värdehöjande förbättdet lägsta av genomsnittligt anskaffnings2014
2015
värde och nettoförsäljningsvärde på balans- 2015
ringsarbeten.
Tillkommande
utgifter som2014
uppfyller1 360
tillgångskriteriet
in i tilldagen. Erhållna och inköpta elcertifikat 1 363 251
Ingående anskaffningsvärden
552
954räknas
268
952 931
redovisas
som
varulager
på
balansdagen.
gångens
redovisade
värde.
Utgifter
för
löpInköp
14 313
1 935
10 118
1 339
Värdejusteringar
redovisas
i
resultaträkande
underhåll
och
reparationer
redovisas
Försäljningar/utrangeringar
–1 471
–1 471
som kostnader när de uppkommer.
ningen som råvaror och förnödenheter. För
Omklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
För byggnader har skillnaden i förbrukförsåld energivolym som härrör från förnyUtgående ack.
anskaffningsvärden
1 369 662
1 363
251
956 483
954 268
elsebar
elproduktion har elhandelsföretaget
ningen av
betydande
komponenter
bedömts
en skyldighet att till Energimyndigheten
vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför
Ingående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
deklarera elcertifikat motsvarande kvotplik- delats upp i komponenter, vilka skrivs av
Försäljningar/utrangeringar
1 471
1 471
tig levererad volym. Åtagandet på balansseparat. Avskrivningar
enligt
plan beräknas Årets avskrivningar
plan
–44 431
–34 664
–38
med hänsyn
till anläggningstillgångens
be-032
dagenenligt
har baserats
på levererad kvotpliktig–41 236
Övertag avskrivningar
i förvärvat bolag
volym multplicerad
med ett av företaget upp- dömda
nyttjandeperiod.
Linjär- avskrivnings-skattat genomsnittligt anskaffningspris vid 6 430
metod används
typer av mate- 2
Omklassificeringar
–765för samtliga
6 431
tidpunkten för deklaration till Energimynriella anläggningstillgångar.
Utgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
digheten.
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

135
319 154
1 418 951

10 576
10 576

3 019

72 058
731
260
5 131
81 199
13 246
105 021
1 523 972

ELCERTIFIKAT

År 2003 trädde lagen om elcertifikat
(2003:13) i kraft som innebär ett kvotsystem
för att främja elporoduktion av förnyelsbara
energikällor. Lagen ålägger elleverantör som
sålt el till elanvändare att införskaffa elcertifikat i proportion till levererad energivolym
från förnyelsbara enegikällor. Om kvotplikten inte fullgörs ska den kvotpliktige betala
en kvotpliktsavgift till Energimyndigheten.
Inköpta elcertifikat, som finns registrerade
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KRAFTHANDELSPORTFÖLJ
Varav anskaffningsvärde
för mark

761 675
788 599
445 261
Följande avskrivningssatser
29 268
29
268
15 831
tillämpas:

469 807
15 831
Koncernen

Koncernen (Göteborg Energi Din El AB)
Byggnader
1–10 %
är aktiv på energiderivatmarkanden och
10 %
prissäkrar, inom ramen för bolagets handels Byggnad på ofri grund
Markanläggningar
2–10
%
policy, framtida inköpsflöden i den takt levFörbättringsutgift
eransavtal
tecknas
med
kund.
Vidare
föreBALANSRÄKNING MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
10–20 %
kommer viss begränsad handel som inte har på annans fastighet
Belopp i tkr någon koppling till fysiska
Not
2015 Dessa 2014 Maskiner och
Belopp
Not
2015
andrai tkr
affärer.
tekniska anläggningar
5–33 %
Tillgångar säkrade framtida inköpsflöden utgör bolaTillgångar
Inventarier, verktyg och
gets krafthandelsportfölj. Resultateffekter
Materiella
Materiella
installationer
4–33 %
från krafthandelsportföljen redovisas i samanläggningstillgångar
anläggningstillgångar
ma
period
som
de
underliggande
avtalen
Byggnader och mark
7
445 261
469 807
Byggnader och mark
7
445 261
löper ut. Dessa derivatinstrument redovisas
Det redovisade värdet för en materiell
Inventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
inte i balansräkningen.
Det 624
verkliga
värdet
anläggningstillgång
tas bort från balansräk-8
och installationer
8
334
615 329
och installationer
624 334
framgår av not 37.
ningen vid utrangering eller avyttring, eller
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
när inte några
framtida ekonomiska fördelar
förskott avseende materiella
förskott avseende materiella
FORDRINGAR
väntas
från
användning eller utrangering/ 9
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
23 832
Fordringar har efter individuell värdering upp- avyttring av tillgången eller komponenten.
427
1 099 797
1 093 427
Den vinst eller förlust som uppkommer när
tagits till belopp varmed de1 093
beräknas
inflyta.
en materiell
anläggningstillgång eller komFinansiella
Finansiella
FORDRINGAR OCH SKULDER
ponent tas
bort från balansräkningen är
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
I UTLÄNDSK VALUTA
mellan
vad som eventuellt er- 10
Andelar i koncernföretag
10
194 394
199 134 skillnaden
Andelar
i koncernföretag
194 394
Fordringar och skulder i utländsk valuta
hålls, efter avdrag för direkta försäljningsFordringar
Fordringar
har omräknats till balansdagens
kurs. Fordoch
tillgångens redovisade värde.
hos koncernföretag
115 909
119 885 kostnader,
hos
koncernföretag
115 909
ringar och skulder i utländsk valuta som va- Den realisationsvinst eller -förlust som uppAndra långfristiga
Andra långfristiga
lutasäkras värderas till säkrad kurs.
en materiell anläggningstillgång
värdepappersinnehav
135 Ore135 kommer när
värdepappersinnehav
135
aliserade vinster och förluster till följd av
eller en komponent tas bort från balansräk310 438
310 438
skillnader mellan anskaffningsvärde
och 319
ba-154 ningen redovisas i resultaträkningen som
eller övrig rörelsekostnad. 1 403 865
lansdagens värde nettoredovisas
i rörelsereSumma anläggningstillgångar
1 403 865
1 418 951 övrig rörelseintäkt
Summa anläggningstillgångar
Varje balansdag görs bedömning om det
sultatet. Transaktioner i utländsk valuta omOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
indikation på att en tillgångs
räknas enligt transaktionsdagens avistakurs. finns någon
Varulager m m
Varulager
m mredovisade värde. Om
värde är lägre
än dess
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Färdiga varor MATERIELLA
och handelsvaror
15 383
10 576 sådan indikation
Färdiga varor
och
handelsvaror
15 383
finns,
beräknas
tillgångens
Materiella anläggningstillgångar
redovisas
återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet
är
15 383
10 576
15 383
till anskaffningsvärde minskat med avskrivdet högsta avverkligt värde med avdrag för

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576
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Anläggningstillgångar
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que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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Följande avskrivningssatser
tillämpas:
Belopp
i tkr

Balanserade utgifter
Tillgångar
avseende programvaror
Materiella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Byggnader och mark
avseende utvecklingsarbeten
Inventarier,
verktyg
Ledningsrättigheter
och installationer
Hyresrättigheter
Pågående nyanläggningar och
Goodwill
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg
och installationer

Koncernen2015
Not

2014

7

445 261
14 %

469 807

8

1%
624 334
5%

615 329

10–20 %
23 832
4–33 %
1 093 427

14 661
1 099 797

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
10
194 394
Ledningsrättigheter
redovisade av Göteborg
Fordringar
Energi AB är erhållna på obegränsad tid.
hos koncernföretag
Göteborgs
Hamn AB och Göteborg Energi 115 909
Andra
långfristiga
AB
redovisar
hyresrättigheter för bergrum.
värdepappersinnehav
Bergrummen
planeras att utnyttjas för lag- 135
ring av råolja och kommer då att skrivas av
310 438
under avtalperioden. Bergrummen kommer
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
kunna nyttjas för uppläggning av förorenade
muddermassor i framtiden och kvarstående
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
bokfört värde
Varulager
m m kommer skrivas av under den
period
som
kan utnyttjas för 15 383
Färdiga varor bergrummen
och handelsvaror
detta ändamål.
Vid varje bokslutstillfälle bedöms om det15 383
föreligger någon indikation för nedskrivning
Kortfristiga fordringar
av de redovisade värdena för koncernens
Kundfordringar
20 898
tillgångar. Om det finns indikationer fastFordringar
ställs en tillgångs återvinningsvärde. Återhos
vinningsvärdet
är det högsta av nyttjandekoncernföretag
17
57 953
värdet och nettoförsäljningsvärdet. I de fall
Skattefordran
1 650
en tillgångs redovisade värde bedöms överÖvriga fordringar
2 762
stiga beräknat återvinningsvärde, skrivs tillFörutbetalda
gången ned kostnader
till sitt återvinningsvärde.
och upplupna intäkter

AVSÄTTNINGAR OCH
Kassa och bank
ANSVARSFÖRBINDELSER

17

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576

3 019

72 058
731
260

11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

En
avsättning
definieras som en skuld vil- 123 142
Summa
omsättningstillgångar
ken är oviss till belopp eller den tidpunkt då
SUMMA TILLGÅNGAR
1 527 007
den skall regleras. Avsättningar redovisas
i balansräkningen 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.

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Koncernen
Moderbolaget
– LEASETAGARE
2015
2014 Stadshuskoncernen
2015
2014
Inom Göteborgs
före-

Ersättningar till anställda efter avslutad
enligt RedR 4. Inom1 363 251
kommer1 360
att leasingtagare
552
954leasar
268 tillgångar
952 931
koncernen
finns
ett
flertal
pensionsplaner.
från
en
extern
leasinggivare.
Samtliga
dessa
Inköp
14 313
1 935
10 118
1 339
Till allra största delen är dessa förmånsleasingavtal klassificeras
som
operationella Försäljningar/utrangeringar
–1 471
–1 471
bestämda. Ett fåtal är avgiftsbestämda.
leasingavtal och redovisas i enlighet med
Omklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
BFNAR 2012:1 kap 20.
Koncernen redovisar kostnader för såväl
Utgående ack.
anskaffningsvärden
1 363 251 kostnadsförs
956 483 linjärt 954
över268
avgiftsbestämda
som förmånsbestämda 1 369 662 Leasingavgifter
leasingperioden. Leasingavtalen avser främst
planer under den period när de anställda
Ingående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
utfört de tjänster avgiften avser. Alla penfordon, datorer och kopieringsmaskiner.
Försäljningar/utrangeringar
1 471
sionsutfästelser som inte övertagits av för- 1 471
Årets avskrivningar
enligt planeller på annat sätt säkerställts
–41 236
–44 431
–34 664
–38 032
INKOMSTSKATTER
säkringsbolag
Övertag avskrivningar
i förvärvat bolag
genom fondering
hos extern part redovisas
Redovisade
inkomstskatter
innefattar
skatt som avsättningar i balansräkningen. Den 6 430
som skall betalas
Omklassificeringar
–765 eller erhållas
6 431 avseende
2
årliga förändringen i pensionsåtaganden
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års
Utgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
belastar årets resultat. Koncernen har valt
aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten
UTGÅENDE PLANENLIGT
788 599 av samtliga
445 261
469 807
att tillämpa RESTVÄRDE
de förenklingsregler som finns761 675
skatt. Värdering
skatteskulder/
Varav anskaffningsvärde
för mark
29 268
29 268 sker till nominellt
15 831
831
skattefordringar
belopp15och
i BFNAR 2012:1
.
görs enligt de skatteregler och skattesatser
LÅNEKOSTNADER
som är beslutade eller som är aviserade och
med stor säkerhet kommer att fastställas.
Lånekostnader belastar resultatet för den
För poster redovisade i resultaträkningen,
period till vilka de hänför sig, utom till den
redovisas även
den sammanhängande
skattedel de inräknas
i anskaffningsvärdet av anBALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
läggningstillgångar av betydande värde och
effekten i resultaträkningen. Skatteeffekter
Belopp i tkr med en längre projekttid,
Not
2015
2014 av poster Belopp
i tkr
2015
i regel
överstigansom redovisas
direkt mot eget Not
kapde ett års projekttid. Vid beräkning av låneital, redovisas
mot eget kapital.
Tillgångar
Tillgångar
Uppskjuten
skatt beräknas enligt balanskostnad som skall aktiveras, har genomMateriella
Materiella
snittlig finansieringskostnad på lån upptagräkningsmetoden
på alla temporära skillnaanläggningstillgångar
anläggningstillgångar
na
i
investeringssyfte
använts.
der
som
uppkommer
mellan redovisade och
Byggnader och mark
7
445 261
469 807
Byggnader och mark
7
445 261
skattemässiga värden på tillgångar och skulInventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
LEASING FINANSIELLA LEASINGder. De temporära
skillnaderna har huvud-8
och installationer
8
624 334
615 329
och installationer
624 334
AVTAL – LEASEG IVARE
sakligen uppkommit genom skillnader mellan
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
Det inom Göteborgs Stadshuskoncernen
bokföringsmässiga
och skattemässiga avförskott avseende materiella
förskott avseende materiella
helägda
dotterföretaget
Göteborgs
Stads
Leskrivningar
på anläggningstillgångar, avsätt-9
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
23 832
asing AB bedriver leasingverksamhet inom
ningar och skattemässiga underskott.
1 093 427
1 099 797
koncernen Göteborgs kommun.
Motparten
Uppskjutna skattefordringar avseende un- 1 093 427
derskottsavdrag
eller andra framtida skatteFinansiella är främst Göteborgs kommuns nämnder, boFinansiella
lag samt kommunalförbund men även enhe- mässiga avdrag
redovisas i den utsträckning
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
avdraget kan avräknas10
ter inom Västra Götalandsregionen
Andelar i koncernföretag
10
194 394 är kun199 134 det är sannolikt
Andelar att
i koncernföretag
194 394
mot framtida överskott. I koncernbalansräkder. Samtliga engagemang är att betrakta
Fordringar
Fordringar
som finansiella leasingengagemang,
obeskattade reserver upp
hos koncernföretag
115 909 då de119 885 ningen delas
hos koncernföretag
115 909
ekonomiska riskerna och förmånerna som
i uppskjuten skatt och eget kapital.
Andra långfristiga
Andra långfristiga
är förknippade med ägandet i allt
värdepappersinnehav
135väsentligt 135
värdepappersinnehav
135
KASSAFLÖDESANALYS
är överfört till leasetagaren.
310 438
310 438
I koncernredovisningen redovisas
där-319 154 Kassaflödesanalysen upprättas enligt indiför leasinginventarierna i enlighet
I likvida
medel ingår kassa och
Summa anläggningstillgångar
1 403 865 med 1 418 951 rekt metod.
Summa
anläggningstillgångar
1 403 865
bank, kortfristiga placeringar samt tillgodoBFNAR 2012:1 kap 20, vilket främst innebär
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
att leasinginventarierna omklassificeras
havande på
koncernkonto hos Göteborgs
Varulager m m
kommun.Varulager m m
från materiella anläggningstillgångar till
Färdiga varor finansiella
och handelsvaror
15 383
Färdiga varor och handelsvaror
15 383
anläggningstillgångar
samt att 10 576
FINANSIELLA INSTRUMENT
omklassificering sker av ränteintäkter
och
15 383
10 576
15 383
avskrivningar.
Finansiella instrument som redovisas i balanställning redovisas
Ingående anskaffningsvärden

25–33 %

9
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105 021
1 523 972
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2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576
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Anläggningstillgångar
ansräkningen inkluderar likvida medel, vär-

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Fordringar och banktillgodohavanden inom
Belopp i tkrkommun som är avsedda
Notatt om- 2015
Ihillab orecum
depapper,
evel et fordringar,
voluptas acearibera
rörelseskulder och upp- Göteborgs
cuscianimi, låning.
si qui num
nate
I dendolo
månvoloritas
förlustkontrakt
innehas
sättas
inom
ett
år
klassificeras
som
kortfrisTillgångar
custibustia doluptate
dolupta
netur
avseende seque
finansiella
derivatinstrument
för
tiga fordringar och redovisas till anskaffningsMateriella anläggningstillgångar
aut volupta vilka
tusanis
comdetquis
inteeiciae
finns non
någon
säkrad tillgång,
värde på likviddagen. Reservering för osäkra
Byggnader och mark
7
445 261
skuld
ellerin
förväntat
fordringar sker vid konstaterade behov.
nihillit rerspiet
vellab
rerum rakassaflöde
solorum redovisas
dessa
som avsättningar.
En finansiell
tillgång Inventarier, verktyg
num eos eum
ducitiam
quis moluptatur
asoch
installationer PLACERINGAR
8
624 334
KORTFRISTIGA
eller skuld redovisas
i balansräkningen
när
peribusam ipsumquam
quam fugitae
maxim
Pågående nyanläggningar
och omsättas till likföretaget
part till unduciis
instrumentets avtalsaspit, sed ullorio.
Ent,blir
quibusam
Värdepapper
vilka lätt kan
förskott
avseende
materiella
sit eatis mintur
a enducimus,
il iuntinc
enliga
villkor. Ska sum
en skuld
betalas inom ett
vida
medel
och vilka
anskaffats för att avyttanläggningstillgångar
9
23 832
tempore nimolore
ut qui duciandio.
år fråncum
balansdagen
klassificeras den som
ras inom nära framtid klassificeras som kort093 427
Vid mi, to blautem
fugitat
ibusam
kortfristig
skuld
medanvoluptaskuld som ska betafristiga placeringar och redovisas till det1 lägtum sande dolo
las senare
veris pero
klassificeras
eum eat som
verature
långfristig skuld. sta av anskaffningsvärde och verkligt värde
Finansiella anläggningstillgångar
cone volut qui
En beaque
finansiell
incid
tillgång
est, illorum
bokas bort
aut från balanspå balansdagen.
Andelar i koncernföretag
10
194 394
quaesedis eritinc
iaecum
que dolum rätten till
räkningen
närvenet
den avtalsenliga
Fordringar
SKULDER TILL KREDITINSTITUT
facestiis entkassaflödet
dit pa vit quias
et quamus
upphör,
reglerasam,
eller när förehos koncernföretag
optatio. Et lam,
doluptas
es den.
et En finantagetomnihicipsus
förlorar kontrollen
över
Finansiella
skulder redovisas till nominellt115 909
Andra långfristiga
volo et omniatia
porest eller
as porum
ripå likviddagen. Upplupen ränta periodsiell skuld,
en delvellore
av en finansiell
skuld värde
värdepappersinnehav
135
bokas
bort från
balansräkningen
atem am id mo
beremolo
quatur
arum, cum när den
iseras och redovisas i finansnettot.
fugitioreius avtalade
reiciatem.
Ugit od ea etus,
conet
förpliktelsen
fullgörs
eller på annat
310 438
FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT
utestem porpossi
inti voluptam et eribus vel
sätt upphör.
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
estiber umetusa
volecate deliqui
int. EmpeFinansiella
instrument
redovisas initialt
Derivatinstrument används primärt i syfte
re nulles quaeces
till anskaffningsvärde,
sedipsunt. Ectis quam
vilket remotsvarar verk- OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
att erhålla en kostnadseffektiv finansiering
och för attmhantera
respektive eliminera konpudis eos cum.
ligt värde med tillägg av transaktionskostVarulager
m
nader. Långfristiga skulder och fordringar
cernens
riskexponering
för fluktuationer 15 383
Färdiga varor och handelsvaror
värderas vid första redovisningstillfället till
i räntenivåer, valutakurser och råvarupriser.
Kassaflödesanalys
upplupet anskaffningsvärde.
Värdeförändringarna i den säkrade transak15 383
Låneutgifter
som en del i lån- Kortfristiga
Perferchiciet endis
nosantoperiodiseras
et la doluptaqui
tionen ska motverkas
av säkringsinstrumenfordringar
te recti quam
quisquamenligt
quibus
voloetsliscid
räntekostnad
effektivräntemetoden.
tet. Derivatinstrument redovisas inte i balansKundfordringar
20 898
res experspic
Med
temupplupet
autatenis
anskaffningsvärde
alit untota veria avses det
räkningen. På balansdagen utestående terFordringar
sum ius sit ut
belopp
ut dolende
till vilket
llesseque
tillgången
od quo
eller skulden
minskontrakt, vilka ingåtts för att säkra framhos
totasperspisinitialt
eos ipisti
non reris med
mosamet
redovisades
avdrag för amortetida
kommersiella flöden, redovisas17i resul-57 953
koncernföretag
ligenest adipiendis
sed mi,eller
quatiae
perferum
ringar, tillägg
avdrag
för ackumulerad
tatet vid samma tidpunkt som det kommerSkattefordran
1 650
id eium inction
sequid modit
et effektivräntemetoden
faceseq
periodisering
enligt
av siella flödet realiseras. För övriga utestående
Övriga fordringar
2 762
uatqui as a con
qui odi
voluptammellan
volup-erhållet/betaterminskontrakt vilka inte uppfyller kriteriden ra
initiala
skillnaden
Förutbetalda
kostnader
ta veliquia ditiur,
lat belopp
voluptur
och belopp
aute lam
attquis
betala/erhålla på
erna för säkringsredovisning
görs en markoch upplupna intäkter
archill estrum
förfallodagen
simporemolut
samtaut
med
laces
avdrag
ace- för nedskrivnadsvärdering enligt portföljmetoden. Denna11 083
ritis dolupitiam
ningar.
voluptat
Effektivräntan
quamet, quaestio.
är den ränta som vid
påverkar periodens resultat i sin helhet. 94 346
Kassa
bank av finansiella tillgångar
17
Nam que nonsequ
en diskontering
amusapelav
idesamtliga
vendiasframtida
et
förväntVid och
värdering
och13 413
quas doluptam,
ex et molupta
ecatquo
skulderomsättningstillgångar
där det ursprungliga valutaslaget 123 142
ade num
kassaflöden
över den
förväntade löptidSumma
volut eos dolut
erum quaei det
nonectem
ändrats genom valutaswapavtal beräknas
en resulterar
initialt es
redovisade värdet
SUMMA TILLGÅNGAR
1 527 007
entotat usant,
que ne nimoluptat
lånebeloppet omräknat till svenska kronor
förofficid
den finansiella
tillgången lam
eller skulden.
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinmed beaktande av tillswappad valutakurs.
FORDRINGAR
Räntederivat, ränteterminer, ränteswappar,
ciae velecto LÅNGFRISTIGA
et doluptatur sam
estectaectem
OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAV
qui simusa volor
sum veriae. Nam, volorum
FRA-kontrakt och räntetak används i huvudsimus intoruptae
et queoch
nobis
ersped
est
Fordringar
andra
värdepappersinnehav
sak för att justera räntebindningstiden. Uppoffic temolum
quasperum
fugia quiinnehav klassom
är avseddanist
förint
långsiktigt
lupen intäktsränta och kostnadsränta, netto,
quiasi occatendae
sitas
aperis
am eiur?
Quia
periodiseras och resultatförs över löptiden.
sificeras
som
finansiella
anläggningstillgångexerum esecepe
llesequaecto
evel
ipsus
I syfte att utjämna prisvariationer på olje
ar och
redovisas till
anskaffningsvärde
på
sunt, int ventenda
eliquiam
vit doluptatur,
spotmarknaden och elspotmarknaden och
likviddagen.
Nedskrivning
sker om beståenquas volestias
recta nihille
ndicil ma Placering av
därigenom få en jämn utveckling för koncerde etus
värdenedgång
konstateras.
que maximusam
qui tesker
voloresectus
dolupta
överskott
i värdepapper
med mycket
nens energikostnader används oljederivat,
voluptam inisci
remossum,
nis dolupta
hög sum
likviditet
och lägsta
kreditrisk.
elderivat och naturgasderivat. Genom olje70 |
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och elderivat prissäkras framtida energinköp. Vid förfall av derivaten resultatavräknas skillnaden mellan de genomsnittliga
spotpriserna
under derivatens löptid och
Ingående
anskaffningsvärden
derivatens
bindningspris.
Effekten av deriInköp
vaten
redovisas
som
kostnad
eller intäkt och
Försäljningar/utrangeringar
ger tillsammans med koncernens fysiska
Omklassificeringar
energiinköp den faktiska energikostnaden
Utgående
ack. anskaffningsvärden
för koncernen.
anläggningstillÅrets
avskrivningar
enligten
plan
gångar
redovisas som
reduktion av tillÖvertag
i förvärvatBidrag
bolag redovisas
gångensavskrivningar
anskaffningsvärde.
som förskott i balansräkningen i det fall villOmklassificeringar
kor som är förknippade med bidraget ännu
Utgående ack. avskrivningar
inte har uppfyllts.
UTGÅENDE
PLANENLIGT
RESTVÄRDE
Stöd relaterade
till resultatet
redovisas
Varav
anskaffningsvärde
för rubriken
mark
som en
intäktspost under
övriga
rörelseintäkter. Villkor förknippade med
i resultaträkningen redovisade statliga bidrag
har uppfyllts. Bidrag till utvecklingsprojekt
redovisas som övrig rörelseintäkt till det belopp
myndigheten utbetalar
efter inlämnad
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
rekvisition.
Belopp
i tkr
Not i form 2015
Koncernen
erhåller statliga stöd
av
elcertifikat och utsläppsrätter, bidrag från
Tillgångar
Svenska
Kraftnät och Naturvårdsverket, närMateriella
ingsbidrag
för finansiering av spårvagnar,
anläggningstillgångar
bidrag
från
Tillväxtverket för utvecklingsByggnader och mark
7
445 261
projekt samt bidrag från Energimyndigheten
Inventarier, verktyg
för
utvecklingsprojekt inom förnyelsebar
och installationer
8
624 334
energi.

954 268

1 369 662

1 363 251

Totalt

1 471

-

–41 236

–44 431

Koncernen
totalt
6 430
–607 987
761 675
Dotterföretag
29 268
Totalt i dotterföretag
Koncernen totalt

–765

956 483
–484 460
varav
1 471
2016
män
–34 664
11
55 %
11
55 %
6 431

–574 652
788 599

2016

29 268

varav
–511 222
män
445 261

6 590

15 831
63 %

6 601

63 %

2014
Moderbolaget
Kvinnor:

Belopp i tkr

–446 431
2015 –38 032
11
11 2

varav
män
55 %
55 %

–484 461 varav
2015
män
469 807
15 831
6 484

65 %

6 495

65 %

Not

2015
2015

2014

4

7

2 261
445

469 807

5

8

5 334
624

615 329

2016

Tillgångar
Materiella
anläggningstillgångar

Styrelseledamöter
469 807
Byggnader och mark
Andra personer i företagets
Inventarier, verktyg
ledning
inkl
VD och vice och
VD installationer
615
329

Pågående nyanläggningar9och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
4

hos koncernföretag

23 832
6
1 093 427

14 661
1 099 797

5
10

11
194 394

199 134

115 909

119 885

135

111

114 438
310

319 154

1 249
403 865

1 418 951

135

229
Summa anläggningstillgångar

Styrelseledamöter

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
181
Varulager m m

Män:

9

118

1 418 951

1 403 865

7

6

10
199 134
Andelar i koncernföretag
Koncernen (inkl. dotterbolag)
Fordringar

Andra långfristiga
Styrelseledamöter
135
135
värdepappersinnehav
Andra personer i företagets
avviker
ledning
inkl
VD
och
vice
VD
310 438
319 154

till anmed avdrag för eventuella
Färdiga
varor och handelsvaror
15 383
nedskrivningar.
Utdelningar redovisas som
intäkt, även om utdelningen avser ackumu15 383
lerade vinster innan förvärvstidpunkten.

954 268

Styrelseledamöter, VD, vice VD och
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
andra ledande befattningshavare,
antal

115 909 Kvinnor:
119 885

Summa anläggningstillgångar
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Andelar
i koncernföretag redovisas

952 931

14 313
1 935
10 118
1 339
NOT 1 ANTAL ANSTÄLLDA, FÖRDELNING LEDANDE 		
–1 471
–1 471
BEFATTNINGSHAVARE OCH PERSONALKOSTNADER
–6 431
764
–6 432
–2

Endast redovisningsprinciper som
från de som tillämpas i koncernredovisningen.

Varulager
mm
skaffningsvärde

1 360 552

23 832 Män: 14 661
Styrelseledamöter
1 099 797
Andra personer i företagets
ledning inkl VD och vice Finansiella
VD
anläggningstillgångar

9

I de fall ingen framtida prestation för att
093 427
erhålla bidraget krävs, intäktredovisas1 offentliga
bidrag då villkoren för att erhålla biFinansiella
draget är uppfyllda. Offentliga bidrag värdeanläggningstillgångar
ras
till det
verkliga värdet av vad 10
som erhålAndelar
i koncernföretag
194 394
lits eller kommer att erhållas.
Fordringar
hos koncernföretag
REDOVISNINGSPRINCIPER –
Andra långfristiga
MODERFÖRETAGET
värdepappersinnehav

1 363 251

Medelantal anställda
–574 652
–529 456

Ingående avskrivningar
STATLIGA STÖD
Försäljningar/utrangeringar
Statliga stöd relaterade till

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
OFFENTLIGA
BIDRAG
anläggningstillgångar

Utdelningen redovisas
i normalfallet när beKoncernen
Moderbolaget
hörigt organ fattat beslut om den och den
2015 på ett tilförlitligt
2014
2014
kan beräknas
sätt. 2015

Andra personer
10 576 i företagets
Färdiga varor och handelsvaror
ledning inkl VD och vice VD
131
10 576
312

135

193
15 383
126
15 383
319

10 576
10 576
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Anläggningstillgångar
Löner, andra ersättningar och

sociala
Belopp i tkr
Not
2015
Ihillab orecum
evelkostnader
et voluptas acearibera
Koncernen
Moderbolaget
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
2016
2015
2016
2015
custibustia doluptate seque dolupta netur
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta Löner
tusanis
quis
eiciae
non
comoch andra ersättningar
631,6
8,5 7
9,8
Byggnader2och
mark 2 551,1
445 261
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Sociala kostnader
1
121,6
1
105,5
4,3
6,1
Inventarier, verktyg
num eos eum ducitiam quis moluptatur asoch
installationer
8
624
Totalt
3 753,2
3 656,6
12,8
16,0 334
peribusam ipsumquam
quam fugitae maxim
Pågående nyanläggningar och
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam1)unduciis
227,7 materiella
251,3
1,5
2,4
Varav pensionskostnad
förskott avseende
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
anläggningstillgångar
9
23 832
tempore nimolore
cum ut pensionskostnader
qui duciandio. avser 10,4 (12,2) styrelse, VD och vice VD. Av moderbolagets pensions1) Av koncernens
1 093 427
Vid mi, to blautem
ibusam
voluptakostnaderfugitat
avser 0,1
(0,8) styrelse,
VD och vice VD.
tum sande dolo veris pero eum eat verature
Finansiella anläggningstillgångar
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
Andelar i koncernföretag
10
194 394
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
Fordringar
facestiis ent dit pa vit quias et quamus am,
styrelse, VD och vice VD samt övriga anställda
hos koncernföretag
115 909
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
Koncernen
Moderbolaget
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore rivärdepappersinnehav
2016
2015
2016
2015 135
atem am id mo beremolo quatur arum, cum
fugitioreius Styrelse,
reiciatem.
od ea
310 438
VD Ugit
och vice
VDetus, conet
43,6
50,1
0,5
2,6
utestem porpossi
inti
voluptam
et
eribus
vel
(varav tantiem o.d.)
(–)
(–)
(–)
(–) 865
Summa anläggningstillgångar
1 403
estiber umetusa
volecate deliqui int. EmpeÖvriga anställda
2 588,0
2 501,0
8,0
7,2
re nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
(varav tantiem o.d.)
(–)
(–)
(–)
(–)
pudis eos cum.
Varulager m m
Summa

2 631,6
2 551,1
Färdiga varor och handelsvaror

Kassaflödesanalys

AVTAL OM PENSIONSFÖRMÅNER

PerferchicietOCH
endis
nosanto et la doluptaqui
AVGÅNGSVEDERLAG
te recti quam liscid quisquam quibus volores experspic
För
tem
verkställande
autatenis alit
direktörer
untota veria
inom Göteborgs
sum ius sit ut
ut dolende
llesseque od och
quo villkor i stanStad
regleras anställnings
totasperspisdardavtal
eos ipisti gemensamma
non reris mosamet
för samtliga förvaltligenest adipiendis
sedbolagschefer
mi, quatiae inom
perferum
nings- och
Göteborgs Stad.
id eium inction
sequid modithar
et faceseq
Standardavtalen
förändrats i och med
uatqui as a con
qui odi från
voluptam
volupnya ra
riktlinjer
kommunfullmäktige,
beta veliquia ditiur,
slutade
voluptur
i september
aute lam
2015quis
, med tillämplighet
archill estrum
på simporemolut
avtal ingångna aut
därefter.
laces aceFörändringarna
avservoluptat
främst anställningsform
ritis dolupitiam
quamet, quaestio.och villkor vid
uppsägning,
se vidare
nedan. Bestämmelserna
Nam que nonsequ
amusapel
ide vendias
et
quas doluptam,
num ex
et molupta ecatquo
avseende
pensionsförmåner
är oförändrade.
volut eos dolut”Direktören
erum quaeäger
nonectem
rätt tilles
en premiebestämd
entotat usant,
officid que ne
lam
tjänstepension
pånimoluptat
30 % av ordinarie
lön och
nonsero vidus,
venihil in eseque
rectur sin- x  12,2 % på
semesterersättning
(månadslönen
ciae velectoårsbasis).
et doluptatur
Premiebefrielseförsäkringen
sam estectaectem
skall
qui simusa volor
sum
veriae.
Nam, volorum
tecknas
inom
premieramen.
Någon annan
simus intoruptae
et que nobis
ersped
est
tjänstepension
skall
inte utgå.”
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae
sitas aperis am
eiur? Quiai avtal
Avgångsvederlagens
utformning
exerum esecepe
llesequaecto
evel ipsus
ingångna
efter september
2015
sunt, int ventenda
doluptatur,
”Om eliquiam
styrelsen vit
säger
upp befattningshavquas volestias
etus
recta
nihille ndicil
aren
från
anställningen
avma
annan anledning
que maximusam
qui te
voloresectus
dolupta
än sådan
som
utgör grund
för omedelbar
voluptam inisci
sum utgår
remossum,
nis dolupta
hävning
efter uppsägningstiden
och
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8,5

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

SUMMA TILLGÅNGAR

119 885
135
319 154
1 418 951

15 383

10 576

1 527 007

Omklassificeringar
NOT 2 NETTOOMSÄTTNING OCH
Utgående
ack. anskaffningsvärden
RÖRELSERESULTAT
PER RÖRELSEGREN
Ingående avskrivningar

1 369 662
–574 652
2015
1 471

2016

Försäljningar/utrangeringar

–6 431

–41 236

Nettoomsättning
per rörelsegren
Övertag
avskrivningar
i förvärvat bolag
199 134

10 576

20 898

1 363 251

Till styrelsernas ordförande och ledamöter utgår arvode14 313
Inköp
enligt kommunfullmäktiges beslut.
Försäljningar/utrangeringar
–1 471

Koncernen
Årets
avskrivningar enligt plan

9,8
15 383

från anställningens upphörande ett avgångsFordringarmotsvarande sex (6) gånger den
vederlag
hos
kontanta
månadslönen som gällde 17
vid tid- 57 953
koncernföretag
punkten för uppsägningen om anställningen
Skattefordran
1 650
är 6 år eller kortare. Har befattningshavaren
Övriga fordringar
2 762
varit anställd längre än 6 år ska avgångsFörutbetaldamotsvara
kostnader tolv (12) gånger den
vederlaget
och upplupna intäkter
kontanta
månadslönen som gällde vid tid- 11 083
punkten för uppsägningen. Avgångsveder-94 346
Kassautbetalas
och bank som ett engångsbelopp.
17
13 413
laget
Avgångsvederlaget
är inte tjänstepensions-123 142
Summa omsättningstillgångar
eller semesterlönegrundande.”

uppbär från anställning eller från egen verksamhet un2015
der perioden för avgångsvederlagets utbetalande.”
Ingående anskaffningsvärden

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

NOT 3 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

NOT 7 BYGGNADER OCH MARK

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

3 019

72 058
731
260
5 131
81 199
13 246
105 021
1 523 972

Avgångsvederlagen utformning i avtal
ingångna före september 2015
”Vid beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida utgår utöver lön under uppsägningstiden, enligt ovan, ett avgångsvederlag
motsvarande arton (18) månadslöner. Storleken på vederlaget baseras på direktörens
senaste månadslön. På avgångsvederlaget
betalar staden endast sociala avgifter enligt
lag. Avgångsvederlaget skall samordnas och
avräknas mot annan inkomst direktören

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

Näringsliv
Omklassificeringar

800,3

1 020,46 430

Fritid och kultur
1 659,4
Utgående ack. avskrivningar
Teknisk försörjning
7 487,9
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
Trafik
1 320,5
Varav anskaffningsvärde för mark
Fastigheter
6 986,1

1 341,9
–607 987
7 102,2
761 675
1 488,8
29 268
6 826,9

Övrig verksamhet

874,1

607,9

–1 468,0

–1 515,3

Summa
17 660,3
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

16 872,8

Koncernintern
eliminering

Rörelseresultat
per rörelsegren
Belopp
i tkr

Not

Tillgångar
Materiella
Koncernen
anläggningstillgångar
Rörelseresultat per rörelsegren
Byggnader och mark
Näringsliv
Inventarier, verktyg
Fritid och kultur
och installationer
Teknisk försörjning
Pågående nyanläggningar och
Trafik avseende materiella
förskott
anläggningstillgångar
Fastigheter

7
8

Fordringar
Bolag i respektive rörelsegren:
hos koncernföretag

2015

445 261
193,3

469 807
189,0

–179,1
624 334
908,7

–138,5
615 329
-414,4
54,6

23 832
1 372,7

14 661
1 555,0

138,0
093 427

6,2797
1 099

261,0
10

2014

2016

22,4
9

Övrig verksamhet
Koncernintern
Finansiella
eliminering
anläggningstillgångar
Summa
Andelar i koncernföretag

2015

129,3

2 617,0
194 394

1 381,2
199 134

115 909

119 885

135

135

Näringsliv: Göteborgs Hamn AB och Business Region

Andra långfristiga
Göteborg AB
värdepappersinnehav

Fritid och kultur: Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater
310 438
319 154
AB, Got Event AB och Grefab AB
Tekniskanläggningstillgångar
försörjning : Göteborg Energi1 AB,
Gryaab AB
Summa
403 865
1 418 951
och Renova AB
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Trafik: Göteborgs Spårvägar AB
Varulager
m mHigab AB och Förvaltnings AB Framtiden
Fastigheter:
Färdiga
varor
och handelsvaror
15 383 Göte-10 576
Övrig verksamhet:
Försäkrings AB Göta Lejon,
borgs Stads Leasing AB, Göteborgs Stads15
Upphandlings
383
10 576
AB, Boplats Göteborg AB och Göteborgs Stadshus AB.

Koncernen

Moderbolaget

Koncernen
Koncernens
på 18 872,3 (17
932,7) fördelas på
2014 totala intäkter
2015
2014
följande intäktsslag:
1 360 552
954 268
952 931
1 935

10 118

-

–1 471

2016

2015

–6 432

–2
28 %

28 %

956 483

954 268
26 %

28 %

Hyresintäkter
–529 456
–484 460
Entreprenadkontrakt
1 471
Övriga intäkter
–44 431
–34 664
Resultat från andelar
i koncernföretag
–765
6 431
Summa
–574 652
–511 222

39 %
–446 431
1%
5%
–38 032

38 %

764
Varuförsäljning
1 363 251
Tjänsteuppdrag

1 339

1%
3%

1%
2
100 %
–484 461

2%
100 %

Moderbolagets
är till
100% koncerninterna
788 599 intäkter
445
261
469 807 och avser
koncerngemensamma funktioner.

29 268

15 831

15 831

NOT 4 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Revisions-

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
verksamhet
Belopp i tkr

Revisionsuppdrag

Tillgångar

2016
Materiella
Koncernen
anläggningstillgångar
Deloitte AB
–
Byggnader och mark
Ernst & Young AB
4,5
Inventarier, verktyg
PwCoch installationer
3,3

utöver revisionsNot
2015
uppdraget

2015

0,7

2016

3,5

2015

7

–
0,4
445 261
0,4
0,4

469 807

8

0,5624 334 1,0

615 329

4,2

Göteborgs
Stadnyanläggningar och
Pågående
Stadsrevisionen
4,1
3,7
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa
11,9
12,1

–
9

Moderbolaget

–
23 832

14 661
0,9
1,7
1 093 427
1 099 797

Finansiella
Deloitte
AB
–
anläggningstillgångar
Ernst & Young AB
0,1
Andelar
i koncernföretag
Göteborgs
Stad

0,1

–

0,2

–
0,1
194 394

Stadsrevisionen
0,1
Fordringar
hos koncernföretag
Summa
0,2
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

0,1

–

0,4

–

10

Summa anläggningstillgångar

2014

–
199 134

–
115 909
135

0,1

119 885
135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
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Anläggningstillgångar

NOT 7
8 BYGGNADER
RESULTAT FRÅN
ANDELAR
I KONCERNNOT
OCH
MARK
FÖRETAG OCH KONCERNBIDRAG

NOT 6
FINANSIELLA
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
LEASINGAVTAL

Belopp i tkr
Not
2015
2014
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas
nate
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Tillgångar
custibustia doluptate seque dolupta
2016-12-31
2015-12-31
2016netur 2015
2016
2015
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta tusanis quis eiciae non comKoncernen
Koncernen
Byggnader och mark
7
445 261
469 807
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Fordringar
avseende
Deloitte AB
–
0,1
0,1
0,1
Inventarier, verktyg
num eos eum ducitiam quis moluptatur asfinansiell leasing uppgår 8
och0,5
installationer
624 334
615 329
Ernst
& Young AB
0,2 maxim0,3
3,6
peribusam
ipsumquam
quam fugitae
totalt till
1 035,0
929,0
Pågående
nyanläggningar och
–
–
–
0,7
aspit, sedKPMG
ullorio. Ent, quibusam unduciis
förskott avseende materiella
sit eatis mintur
il iuntinc0,0
PwC a enducimus, sum 0,1
0,4
0,2
Av dessa utgör externa fordringar 0,0 (0,0) avseanläggningstillgångar
9
23 832
14 661
ende finansiella leasingavtal och resterande 1 035,0
tempore nimolore cum ut qui duciandio.
Summa
0,3
0,4
4,1
1,5
(929,0) fordringar avseende finansiella
1 093 427 leasingavtal
1 099 797
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptainom koncernen Göteborgs kommun.
tum sande
dolo veris pero eum eat verature
Moderbolaget
Finansiella anläggningstillgångar
Framtida betalningar
cone volut
qui beaque
incid est, illorum
aut –
Deloitte
AB
–
–
–
avseende finansiella
Andelar i koncernföretag
10
194 394
199 134
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
leasingavtal uppgår per
Summa
0,0
0,0
0,0
0,0
Fordringar
facestiis ent dit pa vit quias et quamus am,
år till:
hos koncernföretag
115 909
119 885
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
Förfallotidpunkt,
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore riinom ett år
425,5
383,0
värdepappersinnehav
135
135
atem am id mo beremolo quatur arum, cum
Förfallotidpunkt,
NOT
5
LEASINGAVGIFTER
AVSEENDE
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
310907,1
438
319
154
två till fem år
838,8
OPERATIONELL
LEASING
utestem porpossi
inti voluptam
et eribus vel
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
1 418 951
Förfallotidpunkt,
estiber umetusa volecate deliqui int. Empesenare än fem år
564,3
656,6
re nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Avgår ej intjänade finan2016
2015
pudis eos cum.
Varulager m m siella intäkter
–89,6
–97,5
Koncernen

Färdiga varor och handelsvaror
Summa

Tillgångar som innehas
Kassaflödesanalys
via operationella

Perferchiciet
endis nosanto et la doluptaqui
leasingavtal
te recti quam
liscid quisquam quibus voloRäkenskapsårets
res experspic
tem
autatenis alit untota 196,4
veria
betalda leasingavgifter
196,4
sum ius sit ut ut dolende llesseque od quo
Avtalade
framtida
totasperspis
eos ipisti
non reris mosamet
leasingavgifter
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
Förfallotidpunkt,
id eium inction
sequid modit et faceseq
177,2
177,9
uatqui as inom
a conettraårqui odi voluptam volupFörfallotidpunkt,
ta veliquia
ditiur, voluptur aute lam quis
två till fem år
554,5
424,9
archill estrum
simporemolut aut laces aceFörfallotidpunkt,
ritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
än fem år
641,2
Nam que senare
nonsequ
amusapel ide vendias619,4
et
quas doluptam,
num ex et molupta ecatquo
Tillgångar som leasas är huvudsakligen spårvagnar, bilar,
volut eos kopieringsmaskiner
dolut erum quaesamt
nonectem
datorer. es
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
74 |

Bruttoinvestering

15 383
1 807,3

10 576
1 780,9

15 383
2 320,2

10 576
2 332,9

Kortfristiga fordringar
Nuvärdet av fordringar
Kundfordringar avseende framtida mini20 898
3 019
mileaseavgifter
1 896,9
2 010,1
Fordringar
hos
NOT 7 AVSKRIVNINGAR,
NEDSKRIVNINGAR
koncernföretag
17
57
953
72 058

OCH ÅTERFÖRINGAR AV NEDSKRIVNINGAR
1 650
731
Övriga fordringar AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA
2 762
260
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
11 083
5 131
2016
2015
94 346
81 199
Koncernen
Kassa och bank
17
13 413
13 246
Balanserade utgifter för
Summa omsättningstillgångar
123
142
105–71,5
021
utvecklingsarbeten
–65,9
Skattefordran

Hyresrätter och
SUMMA TILLGÅNGAR
liknande rättigheter
Goodwill
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg
och installationer
Framtida pågående
nyanläggning
Summa

1 527 007
–8,9

1 523 972
–11,2

–24,4

–26,1

–1 419,7

–1 378,7

–834,9

–1 878,8

2015
20161 363 2512015

Ingående anskaffningsvärden

Inköp
14 313
Koncernen
Försäljningar/utrangeringar
Rearesultat
vid försäljning av koncernföretag
285,5 –1 471
446,0
Omklassificeringar
–6 431
Summa
285,5
446,0
Utgående ack. anskaffningsvärden
1 369 662
Rearesultat avser försäljning inom Älvstranden Utveckling AB samt
Parkeringsbolaget.
Föregående års rearesultat avser till största
delen
Ingående avskrivningar
–574
652
avyttringar inom Älvstranden Utveckling AB.
Försäljningar/utrangeringar
1 471
Årets avskrivningar enligt plan
Moderbolaget

–41 236

Övertag utdelning
avskrivningar i förvärvat bolag
Erhållen

–321,6

–0,6

–2,4

–2 707,4

–3 690,3

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

-

105,0

3,1

Omklassificeringar
Nedskrivning
av andelar i koncernföretag

–338,0 6 430
–322,3

Realisationsresultat
vid försäljning av
Utgående ack. avskrivningar
koncernföretag
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
Summa
Varav anskaffningsvärde för mark

–607 987
125,0
192,4
761 675
–108,0
–126,7
29 268

Specifikation av anteciperad utdelning

1 360 552

954 268

1 935
Koncernen

10 118

–1 471
Ränteintäkter,
Göteborgs kommun
764
–6 432
Ränteintäkter,
1 363 251
956externt
483
Nedskrivningar
–529 456
–484 460
Realisationsresultat för1 471
säljning
koncernföretag
–44 431
Summa
-

952 931 2016

2015

1 339
–2

–

0,1

954 268

–

0,0

–3,8

–1,5

- –12,2

–4,5

–446 431

–34 664

–38 032

-

-

–16,0

–5,9

–765 NOT 10 ÖVRIGA
6 431
2
RÄNTEINTÄKTER

RESULTATPOSTER
–574 652 OCH LIKNANDE
–511 222
–484 461
788 599

445 261

29 268
Koncernen

15 831

469 807

2016

2015

15 831

Göteborgs Spårvägar AB

105,0

3,1

Ränteintäkter,
Göteborgs kommun

3,4

8,5

Summa

105,0

3,1

Ränteintäkter, externt

7,9

14,5

Summa
11,3
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET

23,0

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Specifikation av nedskrivning av andelar
iBelopp
koncernföretag:
i tkr
Not

2015

Business Region Göteborg AB
Tillgångar
Got Event AB
Materiella
Göteborgs
Stadsteater AB
anläggningstillgångar
AB
Gothenburg
European Office
Byggnader
och mark

7

445 261

Inventarier, verktyg
Summa
och installationer

8

624 334

Pågående nyanläggningar
och
Specifikation
av erhållna koncernbidrag
förskott avseende materiella
Göteborg Energi AB
anläggningstillgångar
9
Göteborg & Co Kommunintressent AB
Förvaltnings AB Framtiden

23 832
1 093 427

Göteborgs
FinansiellaHamn AB
anläggningstillgångar
Göteborgs
Gatu AB
Andelar i koncernföretag
Göteborgs
Stads Upphandlings AB
Fordringar
Higab
AB
hos koncernföretag
Göteborgs Stadsteater AB
Andra långfristiga
Summa
värdepappersinnehav

10

194 394
115 909
135
310 438
1 403 865

GS
Buss ABm m
Varulager

Belopp i tkr
–41,2

–190,9

–178,3

–104,5

–102,4

–0,6
469 807

–0,5

–338,0
–322,3
615 329

203,0
14 661
71,2
1 099 797
304,0
160,9

Specifikation av lämnade koncernbidrag
Summa anläggningstillgångar
Göteborgs Stads Leasing AB

Färdiga varor och handelsvaror
Summa

2014
–42,0

Göteborgs
Spårvägar AB
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
–353,1

NOT 9 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCHModerbolaget
FORDRINGAR SOM ÄR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2014
2015
2014

Koncernen

–

17,5
8,8

135 491,7

319 154
1 418 951
–235,6
–132,4
–

–4,0

–105,0

–

15 383 –340,610 576 –136,4
15 383

10 576

7

2014

0,0

– 261
445

0,0469 807

Inventarier, verktyg
och installationer
8
624 334
NOT 11 RÄNTEKOSTNADER
OCH
PågåendeLIKNANDE
nyanläggningar
och
RESULTATPOSTER
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
9
23 832

615 329

14 661

2016
1 093 427 2015
1 099 797

89,0

252,7
154,8
119 885
4,7
–
998,8

Summa
Byggnader
och mark

2015
2016
2015

–

86,0
135,6

–
199 134
2,3

Not

Tillgångar
Moderbolaget
Materiella
Ränteintäkter, externt
anläggningstillgångar

Koncernen
Finansiella
Räntekostnader,
anläggningstillgångar
Göteborgs kommun
Andelar i koncernföretag
Räntekostnader, externt
Fordringar
Övrigt
hos koncernföretag
AndraSumma
långfristiga
värdepappersinnehav

10

–485,8
–548,8
194 394
199 134
–471,8
–465,1
–2,0
115 909
–959,6

–2,2 119 885

–1 016,2
135

135

310 438
319 154
Lånekostnader som har aktiverats i Göteborgs
Stadshuskoncernen
under 2016 uppgår
till 14,6
Summa
anläggningstillgångar
1 403
865(17,9). 1 418 951
Moderbolaget
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Räntekostnader,
Varulager
mm
Göteborgs kommun
Färdiga varor och handelsvaror
Räntekostnader, externt
Summa

–10,7
–23,0
15 383
10 576
–22,6
–22,3
15 383
10 576
–33,3
–45,3
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NOT 13 BALANSERADE
UTGIFTER
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
FÖR UTVECKLINGSARBETEN

NOT 12

Anläggningstillgångar
SKATTER

Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate 2016
custibustia
doluptate seque dolupta netur
Koncernen
aut volupta tusanis quis eiciae non comSkatt på årets resultat
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Aktuell
skatt
num eos
eum
ducitiam quis moluptatur as-–68,9
Uppskjuten
skatt
–249,6
peribusam
ipsumquam
quam fugitae maxim
aspit,Summa
sed ullorio. Ent, quibusam unduciis –318,5
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
Skillnad
mellan cum
redovisad
skattekostnad/-intäkt
och
tempore
nimolore
ut qui
duciandio.
skattekostnad/-intäkt
påvoluptagällande skattesats:
Vid mi,
to blautem fugitatbaserad
ibusam
tum sande
doloresultat
veris pero
eum eat verature
Redovisat
före skatt
1 652,6
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
quaesedis
iaecum venet que dolum
Skatt eritinc
enligt gällande
skattesats
% quias et quamus am,–363,6
facestiis
ent dit22,0
pa vit
optatio.
Et lam,
Justering
av omnihicipsus
skatt avseende doluptas es et
tidigare
år porest as porum vellore ri- –2,4
volo et
omniatia
atem Skatteeffekt
am id mo beremolo
quatur arum, cum
av ej avdragsgilla kostnader
fugitioreius
reiciatem. Ugit od ea etus, conet–73,4
utestem
porpossiavinti voluptam et eribus vel
Skatteeffekt
ej umetusa
skattepliktiga
intäkter
estiber
volecate
deliqui int. Empe- 93,1
Skatteeffekt
avskrivning
påEctis
goodwill
re nulles quaeces sedipsunt.
quam re- –5,2
pudisÖvrigt
eos cum.
1)
32,9
Summa

–318,5

Belopp i tkr
2015

Not

Tillgångar
MateriellaKoncernen
anläggningstillgångar

2015
2014
2016-12-31 2015-12-31

anskaffningsvärden
ByggnaderAckumulerade
och mark
7
årets
början
–20,7 Inventarier,Vid
verktyg
Årets aktiveringar
8
–22,5 och installationer
Avyttringar och utrangeringar
–43,2 Pågående nyanläggningar och
förskott avseende
materiella
Omklassificeringar
anläggningstillgångar
9

Ackumulerade avskrivningar
382,1 Finansiella anläggningstillgångar
enligt plan
Andelar i koncernföretag
10
Vid årets början
–84,1 FordringarAvyttringar och utrangeringar
hos koncernföretag
Årets avskrivning enligt plan på
10,8 Andra långfristiga
anskaffningsvärden
värdepappersinnehav
Omklassificeringar
–34,8

445 261
676,2

469 807
684,7

624 334 11,7

15,5
615 329

–2,3

–42,8

21,1

18,8
23 832
14 661
706,7
676,2
1 093 427
1 099 797

2015
2016-12-31 2015-12-31
1 363 251

Inköp Ackumulerade anskaffningsvärden

14 313

Försäljningar/utrangeringar
Vid årets början

194 394
–528,7

199
134
–493,4
36,2
119 885

–65,9
135
–0,3
310 438
–594,6
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
101,4
Planenligt restvärde vid årets slut
112,1

–71,5
135
–
319 154
–528,7
1 418 951
147,5

115 909

–5,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser främst
–30,9 Varulager Göteborg
mm
Energi AB:s egenutvecklade programvaror samt
tillgångar
främst avseende fastighetssystem,
intranät och10
diarie
Färdiga
varor
och handelsvaror
15 383
576
–43,2
och ärendehanteringssystem inom Förvaltnings AB Framtiden.

–1 471

-

296,4

351,6

–2

–

–55,2

–12,5

–
1 369 662
3,0
–574 652
130,9
1 471

954 268 296,4

296,4

15 383

20 898

10 576

3 019

8,6
0,3
–8,9
–46,5

–36,9
6 430
–
–607 987
–
761 675
29
268
–9,7
–46,6

Ackumulerade nedskrivningar
–6,1

Avyttringar och utrangeringar
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
Årets nedskrivningar
Belopp i tkr

Not

Tillgångar
Materiella
anläggningstillgångar

–4,6

3,8

–

–

2015
–2,3

–1,5
2014
–6,1

72,3

78,2

Avser och
ledningsrätter
och bergrum redovisade
Göteborg
Byggnader
mark
7
445av
261
469 807
Energi AB samt hyresrätt för bergrum redovisad av Göteborgs

17

17

57 953

72 058

1 650

731

2 762

260

11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

Inventarier,
Hamnverktyg
AB.
och installationer

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

8

9

624 334

615 329

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar
hos koncernföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

1 363 251

956 483

–529
456
–484
460
Ackumulerade
avskrivningar
enligt plan
1 471
Vid
–44årets
431 början –34 664
Årets avskrivning
enligt-plan
på anskaffningsvärden
–765
6 431
Omklassificering
–574 652
–511 222

–446 431
–38 032 –196,6
2
–484 461

788 599
445 261
Ackumulerade
nedskrivningar
29 268
15 831
Vid årets början

10

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

–225,8

–24,4

–26,1

–

55,3

–221,0

–196,6

–54,2

–54,2

–54,2

–54,2

21,2

45,6

469 807
15 831

Planenligt restvärde vid årets slut

BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
Koncernens
goodwill är främst
hänförlig till Göteborg Energi
AB:s förvärv av Göteborg Energi Din El AB, Ale Energi AB
Belopp
i tkr
Not
och
Sörred
Energi AB samt Renova AB:s
förvärv av 2015
Kungälvs
Transporttjänst AB.

2014

Tillgångar

Materiella
anläggningstillgångar
NOT 16 och
PÅGÅENDE
NYANLÄGGNINGAR
OCH
Byggnader
mark
7
445 261
469 807
FÖRSKOTT AVSEENDE IMMATERIELLA ANLÄGGInventarier, verktyg
ochNINGSTILLGÅNGAR
installationer
8
624 334
615 329
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Koncernen

9

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid
årets början
Finansiella
anläggningstillgångar
Årets
aktiveringar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag
10
Omklassificeringar
Fordringar
Planenligt
restvärde vid årets slut
hos koncernföretag

2016-12-31 2015-12-31
23 832
14 661
1 093 427
18,8

1 099 797
8,6

42,9
194
394
–34,3

25,6
199 134
–15,4

11527,4
909

18,8
119 885

Andra långfristiga
Omklassificering
har till största delen skett mellan pågående nyanvärdepappersinnehav
135
135
läggningar
och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
Summa anläggningstillgångar

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

1 935
10 118
1 339
Ackumulerade
anskaffningsvärden
764
–6 432
Omklassificering

–46,6

Vid årets början

952 931

- början
Vid årets

–41 236

Varav anskaffningsvärden
anskaffningsvärde för mark

954 268

–6
431
0,2

121,1

Vid årets början
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ack. avskrivningar
Omklassificeringar
UTGÅENDE
PLANENLIGT
RESTVÄRDE
Årets avskrivning
enligt
plan på

2014
2016-12-31 2015-12-31

–
2,7

Försäljningar/utrangeringar

1 360
552
Koncernen

2015

–1 471
127,7

Omklassificeringar
Årets aktiveringar
Avyttringar
och utrangeringar
Utgående
ack. anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Ingående avskrivningar

2014

Moderbolaget

130,9

Årets avskrivningar
plan
Ackumuleradeenligt
avskrivningar
enligt
plan
Övertag
avskrivningar
i förvärvat bolag
0,3

drag. Föregående
år avsåg posten
omräkning av uppskjuten
Perferchiciet
endis nosanto
et la doluptaqui
Kortfristiga fordringar
skatt
till 22liscid
procent
inom Älvstranden.
te recti
quam
quisquam
quibus voloKundfordringar
res experspic
tem autatenis alit untota veria
Moderbolaget
Fordringar
sum ius sit ut ut dolende llesseque od quo
Skatt på årets resultat
hos
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
Aktuell skatt
–48,8
– koncernföretag
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
Uppskjuten
–
–0,6 Skattefordran
id eium
inction skatt
sequid modit et faceseq
Övriga fordringar
uatquiSumma
as a con ra qui odi voluptam volup- –48,8
–0,6
Förutbetalda kostnader
ta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
och upplupna intäkter
mellan
redovisad skattekostnad
och
archillSkillnad
estrum
simporemolut
aut laces aceskattekostnad baserad på gällande skattesats:
ritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Redovisat
resultat
före skatt
186,2 Kassa och bank
Nam que
nonsequ
amusapel
ide vendias et 447,6
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
Summa omsättningstillgångar
Skatt enligt gällande skattesats
volut 22,0
eos dolut
erum quae nonectem es
%
–98,5
–41,0
SUMMA TILLGÅNGAR
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
Skatteeffekt av ej
nonsero
vidus, venihil
in eseque rectur sin- –0,5
avdragsgilla
kostnader
–2,2
ciae velecto et doluptatur sam estectaectem
Skatteeffekt av
qui simusa
volor sum
veriae. Nam, volorum –0,4
ej avdragsgilla
nedskrivningar
–0,9
simus intoruptae et que nobis ersped est
Skatteeffekt av ej
offic temolum
quasperum
skattepliktiga
intäkter nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
– försäljning av dotterföretag
27,5
42,3
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
– utdelningar
23,1
0,7
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
–
underskottsavdrag
–
0,4
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam
qui te voloresectus dolupta
Summa
–48,8
–0,6
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta

NOT 15
GOODWILL
Koncernen

Ingående
anskaffningsvärden
Koncernen

Kassaflödesanalys
1) Avser till största delen ej tidigare redovisade underskottsav-

76 |

NOT
14 HYRESRÄTTER
OCH
NOT 7
BYGGNADER
OCH MARK
LIKNANDE RÄTTIGHETER

Varulager m m
15 383

10 576

15 383

10 576

Färdiga varor och handelsvaror
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NOT 17 BYGGNADER, MARK

NOT 18 MASKINER OCH
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Anläggningstillgångar
OCH MARKANLÄGGNINGAR
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
2016-12-31
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
custibustia
doluptate
seque
dolupta
netur
Koncernen
aut volupta
tusanis quis eiciae non comAckumulerade anskaffningsvärden
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Vid årets början
56 652,5
num eos eum ducitiam quis moluptatur asÅrets aktiveringar
1 235,2
peribusam ipsumquam quam fugitae maxim
Avyttringar
och
utrangeringar
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis –274,1
Omklassificeringar
1 463,1
sit eatis
mintur a enducimus, sum il iuntinc
tempore nimolore cum ut qui duciandio.59 076,8
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptaAckumulerade
avskrivningar
tum sande
dolo veris
pero eum eat verature
enligt plan
cone volut
qui beaque incid est, illorum aut
Vid årets
början
–19 918,1
quaesedis
eritinc
iaecum venet que dolum
facestiis
ent dit pa
quias et quamus am, 75,3
Avyttringar
ochvit
utrangeringar
optatio.
Et lam, omnihicipsus doluptas es et 2,2
Omklassificeringar
volo etÅrets
omniatia
porest as porum vellore riavskrivning enligt plan
atem på
amanskaffningsvärden
id mo beremolo quatur arum, cum
–1 343,1
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
–21 183,6
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
Ackumulerade uppskrivningar
estiber umetusa volecate deliqui int. EmpeVid årets
början
3 502,4
re nulles
quaeces
sedipsunt. Ectis quam re–
pudis Avyttringar
eos cum. och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
på uppskrivet belopp

Kassaflödesanalys

–55,7
3 446,7

Belopp i tkr
2015-12-31

Not

Tillgångar
MateriellaKoncernen
anläggningstillgångar

anskaffningsvärden
ByggnaderAckumulerade
och mark
7
55 142,7 Inventarier,Vid
årets
början
verktyg
48,3 och installationer
Årets aktiveringar
8
–835,0 Pågående Avyttringar
och och
utrangeringar
nyanläggningar
materiella
2 296,6 förskott avseende
Omklassificeringar
anläggningstillgångar
9
56 652,5
Ackumulerade avskrivningar
Finansiellaenligt
anläggningstillgångar
plan
Andelar
i
koncernföretag
10
–18 802,6
Vid årets början
Fordringar
229,6
Avyttringar och utrangeringar
hos koncernföretag
–15,8
Omklassificeringar
Andra långfristiga
Årets avskrivning enligt plan
värdepappersinnehav
–1 329,3
på anskaffningsvärden
–19 918,1
Summa anläggningstillgångar
Ackumulerade nedskrivningar
3 559,2 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Vid årets början
–0,7 Varulager m m
Avyttringar och utrangeringar
Färdiga varor
och handelsvaror
Omklassificeringar
–56,1
Årets nedskrivningar
3 502,4

NOT 19 INVENTARIER, VERKTYG
NOT 7 BYGGNADER OCH MARK
OCH INSTALLATIONER

2015
2014
2016-12-31 2015-12-31

2015
2016-12-31 2015-12-31
Ingående
anskaffningsvärden
Koncernen

445 261
23 517,3

469 807
23 096,5

624 334 56,1

31,8
615 329

–81,8

–123,0

539,3
512,0
23 832
14 661
24 031,0
23 517,3
1 093 427
1 099 797

1 363 251

Inköp Ackumulerade anskaffningsvärden

14 313

Försäljningar/utrangeringar
Vid årets början
Omklassificeringar
Årets aktiveringar
Avyttringar
och utrangeringar
Utgående
ack. anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Ingående avskrivningar

6 170,9

–1 471
5 997,1

371,7

–6 431
130,6

–436,4

1–230,0
369 662
273,3
–574 652
6 170,9
1 471

119,0
6 225,2

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
plan
Ackumuleradeenligt
avskrivningar
enligt
plan
Övertag
avskrivningar
i förvärvat bolag

194–11
394
745,2

199 962,8
134
–10

71,5
41,2

112,0
119 885
–13,0

135
–786,5
310 438
–12 419,0
1 403 865

135
–881,4
319 154
–11 745,2
1 418 951

–1 389,6

–392,1

115 909

–41 236
-

Vid årets början
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ack. avskrivningar
Omklassificeringar
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
Årets avskrivning enligt plan
Varav på
anskaffningsvärde
för mark
anskaffningsvärden

–3 001,3
290,9
–36,6
–352,5

–2 843,5
6 430
177,6
–607 987
–3,1
761 675
29 268
–332,2

–3 099,5

–3 001,3

–80,3

–90,9

2014
1 360
552
Koncernen

2015
954 268

2014 2016-12-31 2015-12-31
952 931

1 935
10 118
1 339
Ackumulerade
anskaffningsvärden
- början
Vid årets

–1 471

-

2 472,8

2 581,5

764
Årets
aktiveringar–6 432

–2

3 065,8

2 960,4

och 956
utrangeringar
1 Avyttringar
363 251
483
954 268
Omklassificeringar
–529 456
–484 460
–446 431
Periodens nedskrivningar
1 471
Periodens återföring av nedskrivning
–44 431
–34 664
–38 032
Planenligt restvärde vid årets slut
-

–5,9

–8,1

–2 463,2

–3 058,6

–0,6

–26,7

–

24,3

3 068,9

2 472,8

–765
431 hänförliga till Göteborg
2
Årets
aktiveringar är 6
främst
Energi AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Higab ABs pågående nyanläggningar.
–574 652
–511 222
–484 461
Omklassificeringar avser omklassificering till färdigställda anläggningstillgångar
i Göteborg
AB Framtiden
788
599
445 261 Energi AB,
469Förvaltnings
807
och Higab AB.
29 268

15 831

15 831

Ackumulerade nedskrivningar
1,4
15 38345,5

–
10 576 –

–48,4
15 383

10–997,4
576

Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
–1 391,1
–1 389,6
Kortfristiga fordringar
Ackumulerade
te recti
quam liscidnedskrivningar
quisquam quibus voloPlanenligt restvärde vid årets slut 2010
220,9
103 382,6
Kundfordringar
898
019
res experspic
autatenis alit untota veria
Vid årets tem
början
–932,2
–967,6
Fordringar
sum ius
sit ut utoch
dolende
llesseque od quo
Avyttringar
utrangeringar
2,3
30,8 hos
Omklassificeringar avser Göteborg Energikoncernens och
totasperspis
eos
ipisti
non
reris mosamet
Renovakoncernens färdigställande
Omklassificeringar
5,3
–13,7 koncernföretag
17 av pågående
57 953 nyanläggningar.
72 058
Föregående års nedskrivningar avsåg nedskrivning av biogas
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
Skattefordran
1
650
731
Periodens återföring av
anläggningar inom Göteborg Energikoncernen.
id eium
inction sequid modit et faceseq
nedskrivningar
7,8
56,3 Övriga fordringar
2 762
260
uatqui as a con ra qui odi voluptam volupÅrets nedskrivningar
–15,7
–38,1 Förutbetalda kostnader
ta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
11 083
5 131
–932,2 och upplupna intäkter
archill estrum simporemolut aut laces ace-–932,5
94
346
81
199
ritis dolupitiam
voluptat quamet, quaestio.
Planenligt restvärde vid årets slut
40 407,4
39 304,5
Kassa
och
bank
17
13
413
13
246
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
Summa omsättningstillgångar
123 142
105 021
aktiveringar
stor del av es
projekt inom Göteborgs Hamn AB,
volut Årets
eos dolut
erumbestår
quae till
nonectem
Framtidenkoncernen och Gryaab AB.
SUMMA TILLGÅNGAR
1 527 007
1 523 972
entotat
usant, officid que ne nimoluptat lam
Årets omklassificeringar avser främst Framtidenkoncernen och Higabkoncernonsero
venihil pågående
in eseque
rectur sinnen vidus,
som färdigställt
projekt.
Avyttringar
avser främst försäljning
inom Älvstrandenkoncernen samt Parkeciae velecto
et doluptatur
sam estectaectem
ringsbolaget. Koncernen innehar ett stort antal fastigheter av olika karaktär.
qui simusa
volor
sum
veriae.
Nam,
volorum
Förvaltningsfastigheter som innehas för att generera intäkter eller värdesimusstegring
intoruptae
que nobis ersped
finns iet
Framtidenkoncernen
ochest
Higabkoncernen. Marknadsvärde
på dessa fastigheter
uppgår
tillint
102fugia
mdkr (95).Redovisat
värde på dessa
offic temolum
quasperum
nist
qui
vid årets utgång uppgått till 35 962 mnkr (35 123). Koncernens
quiasifastigheter
occatendae
sitas
aperis
am
eiur?
Quia
fastighetsbestånd internvärderas årligen. Den interna värderingsmodellen
exerum
esecepe
llesequaecto
evel ipsus
är en
kassaflödesmetod
som bygger
på fastigheternas förväntade kassaflörestvärde.eliquiam
I kassaflödet
intäker enligt kontrakt samt bedömda
sunt, de
intoch
ventenda
vit ingår
doluptatur,
kostnader. Antaganden görs om inflation, hyror, drifts- och underhållskostquas volestias
etus recta nihille ndicil ma
nader samt fastighetsskatt. Driftsnettot uttrycks i nominella termeroch
que maximusam
quientekalkyränta
voloresectus
dolupta
diskonteras med
som baseras
på marknadens avkastningskrav.
Ett antal
fastigheter
värderas av externa
värderingsinstitut.
voluptam
inisci
sum remossum,
nis dolupta
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NOT 20 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH
FÖRSKOTT AV SEENDE MATERIELLA ANLÄGGKoncernen
Moderbolaget
NINGSTILLGÅNGAR

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

Vid årets början

BALANSRÄKNING
Omklassificeringar MODERBOLAGET
Årets
Belopp
i tkrnedskrivningar
Not
Årets återföring av nedskrivningar
Tillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Planenligt restvärde vid årets slut
Byggnader och mark
7

0,2

–

–0,6
2015
0,0

–2,1
2014
12,7

–80,7

–80,3

3 045,1
445 261

3 089,3
469 807

Årets aktiveringar utgörs främst av införskaffning av fordon av
Inventarier, verktyg
Göteborgs Stads Leasing AB samt inom Liseberg AB. Omklasoch installationer
8
624 334
615 329
sificeringarna utgörs främst av leasingobjekt i Göteborgs Stads
Leasing
AB.
Pågående nyanläggningar och

förskott avseende materiella
Moderbolaget
anläggningstillgångar

9
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början
Finansiella
Årets aktiveringar
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Ackumulerade avskrivningar
Fordringar
enligt plan
hos koncernföretag
Årets avskrivning enligt plan
Andra långfristiga
på anskaffningsvärden
värdepappersinnehav

10

23 832

14 661

Tillgångar
Materiella
Koncernen
anläggningstillgångar
Vid
årets början
Byggnader
och mark
Årets
aktiveringar
Inventarier,
verktyg
och
installationer
Periodens återföring
av
nedskrivning
Pågående
nyanläggningar och
förskott avseende materiella
Summa
anläggningstillgångar

1 093 427
0,6

1 099 797
–

0,1

0,6

0,7
194 394

0,6
199 134

Andelar i koncernföretag

115 909

119 885

Fordringar
hos koncernföretag

–0,1
135
–0,1
310 438
Planenligt restvärde vid årets slut
0,6
Summa anläggningstillgångar
1 403 865

0,0
135
0,0
319 154
0,6
1 418 951

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2014

2016-12-31 2015-12-31

7

3,5 261
445

3,5
469 807

8

85,8
624 334

85,8
615 329

323,1
9

305,1

412,4
23 832

394,4

14 661

Räntesats vid fastställande av belopp för lånekostnader
1 093 427som 1 099 797
aktiverats uppgår till 2 % (3 %).

Finansiella
anläggningstillgångar

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

10

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

NOT 21 ACKUMULERADE AKTIVERADE LÅNEKOSTNADER
IMMATERIELLA
OCH MATERIELLA
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Belopp i tkr
Not
2015

Varulager m m
15 383

10 576

15 383

10 576

Färdiga varor och handelsvaror
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NOT 22 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Anläggningstillgångar

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i tkr
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
custibustia doluptate seque dolupta netur
2016-12-31
2015-12-31
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta Moderbolag
tusanis quis eiciae non comByggnader och mark
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Ackumulerade anskaffningsvärden
Inventarier, verktyg
num eos eum ducitiam quis moluptatur asoch
installationer
Vid årets början
19 205,7
18 450,2
peribusam ipsumquam
quam fugitae maxim
Avyttring
–16,0
–700,7
Pågående nyanläggningar
och
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
förskott
avseende
materiella
Förändring
i koncernstruktur
0,2
–6,0
sit eatis mintur
a enducimus,
sum il iuntinc
anläggningstillgångar
tempore nimolore
cum
ut qui duciandio.
Lämnade
aktieägartillskott/koncernbidrag
787,1
1 462,2
Vid mi, to blautem fugitat ibusam volupta19 977,0
19 205,7
tum sande dolo veris pero eum eat verature
Finansiella
anläggningstillgångar
Ackumulerade
nedskrivningar
cone volut qui
beaque incid
est, illorum aut
Andelar
Vid årets
börjanvenet que dolum
–3
895,0i koncernföretag
–3 572,7
quaesedis eritinc
iaecum
Fordringar
facestiis entÅrets
dit pa
vit quias et quamus am,
nedskrivningar
–338,0
–322,3
hos koncernföretag
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
–4 233,0
–3 895,0
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore rivärdepappersinnehav
15 744,0
15 310,7
atem am id Summa
mo beremolo quatur arum, cum
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
Specifikation av lämnade aktieägartillskott / koncernbidrag
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
Summa
Business Region Göteborg AB
45,7anläggningstillgångar
42,7
estiber umetusa
volecate deliqui int. EmpeGöteborg
&
Co
Kommunintressent
AB
350,9
1
233,6
re nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Göteborgs Hamn AB
91,7 m m
33,6
pudis eos cum.
Varulager
Higab AB
Förvaltnings AB Framtiden

Kassaflödesanalys
AB Gothenburg European Office

Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
te recti quam liscid quisquam quibus volores experspic
tem autatenis
alitnedskrivningar
untota veria
Specifikation
av årets
sum ius sit ut
ut
dolende
llesseque
od quo
Business Region Göteborg AB
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
Göteborg & Co Kommunintressent AB
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
AB Gothenburg European Office
id eium inction
sequid modit et faceseq
uatqui as a con ra qui odi voluptam volupta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
archill estrum simporemolut aut laces aceritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
volut eos dolut erum quae nonectem es
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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Not

Dotterföretag / Org nr / Säte
Ingående anskaffningsvärden
7
8

9

10

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

–1 471
100,0

-

2)764

–6 43250,0

–2

1 363 251

100,0
956 483
91,0
–484 460
100,0
1 471

954 268

–6 431

– Partille
Energi Nät AB, 556528-5698, Partille 1 369 662
Utgående ack.
anskaffningsvärden
Ale Energi AB, 556588-8111, Göteborg
Ingående avskrivningar
–574 652
– Ale Fjärrvärme AB, 556014-0978, Ale
Försäljningar/utrangeringar
1 471
Rya Nabbe Depå AB, 556459-5113, Göteborg
Årets avskrivningar enligt plan
–41 236
Göteborg Energi Gothnet AB, 556406-4748, Göteborg
Övertag avskrivningar i förvärvat bolag
Göteborg Energi Gasnät AB, 556029-2202, Göteborg
Omklassificeringar
6 430
Göteborg Energi Din El AB, 556418-8240, Göteborg
Utgående ack.
avskrivningar
–607 987
Sörred
Energi AB, 556618-8651, Göteborg

115 909

119 885

135

135

310 438

319 154

Sävsjö Biogas AB, 556695-9705, Göteborg

1 403 865

1 418 951

Skövde Biogas AB, 556878-1560, Göteborg

15 383

10 576

20 898

17

3 019

57 953

72 058

1 650

731

2 762

260

11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

Lidköping Biogas
AB, 556801-7577, Göteborg
Varav anskaffningsvärde
för mark

–529 456
3)
–44 431

400

10 118
100,0

-

–574 652

–484 461

761 675

3)599
788

445 261

469 807

29 268

4)268
29

15 831

15 831

–765

–38 032
2

90,5
51,0
100,0
1 500

100,0

384,5

384,5

BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
100,0

556771-2251,
Göteborg 2014
Belopp i tkr GS Trafikantservice AB,
Not
2015
Higab AB, 556104-8587, Göteborg
Tillgångar
Älvstranden Utveckling AB, 556659-7117, Göteborg
Materiella
– Norra Älvstranden Utveckling AB, 556001-3574, Göteborg
anläggningstillgångar

Belopp i tkr
98 000
Tillgångar

– Södra
AB, 261
556658-6805,
Byggnader och
mark Älvstranden Utveckling
7
445
469 807
Göteborg
Inventarier, verktyg
Fastighets AB Rantorget,8556772-3654,
och installationer
624 334 Göteborg
615 329
Förvaltnings
AB
GöteborgsLokaler,
556082-4897,
Göteborg
Pågående nyanläggningar och

Byggnader och mark

Göteborgs
Stads Parkerings AB, 556119-4878, Göteborg
förskott avseende
materiella
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB,
556125-8616, Göteborg
1 093 427
1 099 797
Göteborgs Gatu AB, 556315-4862, Göteborg
Finansiella
Försäkrings AB Göta Lejon, 516401-8185, Göteborg
anläggningstillgångar
Göteborgs Stads Upphandlings AB, 556070-5054,
Andelar i koncernföretag
10
194 394
199 134
Göteborg
Fordringar
Business Region Göteborg AB, 556439-5878, Göteborg
hos koncernföretag
115 909
119 885
Göteborgs Stads Leasing AB, 556442-1716, Göteborg
Andra långfristiga
Göteborgs Hamn AB, 556008-2553,
värdepappersinnehav
135Göteborg 135
Göteborgs Stuveri AB, 556284-3614, Göteborg
310 438
319 154
Scandinavian Distripoint AB, 556206-1654, Göteborg
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
1 418 951
Indirekt ägda:

100,0
100,0

Not
1 488,9

2015
1 427,1

2014

7

445 261

469 807

8

624 334

615 329

9

23 832

14 661

1 093 427
16,0

1 099 797

–
156,0

156,0

10
9,7

194 394
9,7

199 134

61,3
165,0

57,6
115 909
165,0

119 885

1 439,6

1 347,9
135

135

100,0
Materiella
anläggningstillgångar100,0
Inventarier, verktyg
och installationer

100,0
100,0

100,0
Pågående nyanläggningar
och
100,0
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
3)

100,0

5)
21 800
100,0
Finansiella
1 450
100,0
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
50 000
100,0
Fordringar
100
100,0
hos koncernföretag
30
100,0
Andra långfristiga
2
240
000
100,0
värdepappersinnehav
100,0
100,0
Summa anläggningstillgångar

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

100,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

–446 431

–34 664
100,0
100,0
6 431
100,0
–511 222
100,0

Arendal Holding AB, 556711-0365, Göteborg
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

1688,7

-

199 134

10 576

1 339
1 688,7

1 935

194 394

15 383

2015

Göteborg Energi AB, 556362-6794, Göteborg 14 313

Omklassificeringar
Partille Energi AB, 556478-1440, Partille

954 268

2016
952
931

Försäljningar/utrangeringar
Göteborg Energi Nät AB, 556379-2729, Göteborg –1 471

Inköp

Göteborgs Spårvägar AB, 556353-3412, Göteborg

17

SUMMA TILLGÅNGAR

615 329

Bokfört
2014
värde

1 360 552

BALANSRÄKNING
GS Buss AB,MODERBOLAGET
556771-4380, Göteborg

Övriga fordringar
–338,0
–322,3
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar

624 334

469 807

Andel
2015
i % 1)

Göteborg Energi Backa AB, 556550-2043, Göteborg

2,0

Kassa och bank

445 261

Antal
2014 andelar

1 363 251

GoBiGas AB,556778-3701,
UTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDEGöteborg

Kortfristiga
fordringar
787,1
1 462,2
Kundfordringar
Fordringar
–41,2
hos–42,0
koncernföretag
–295,4
–280,7
Skattefordran
–0,6
–0,5

2014

2015

61,7varor och handelsvaror
80,8
Färdiga
237,1
69,4
–

2015

SpecifikationOCH
av moderbolagets
och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
NOT 7 BYGGNADER
MARK
Koncernen
Moderbolaget

Varulager m m
15 383

10 576

15 383

10 576

Färdiga varor och handelsvaror
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Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag forts.

Anläggningstillgångar

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i tkr
Not
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
Antal
Andel
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
andelar
i % 1)
Tillgångar
custibustia doluptate
seque
dolupta
netur
Dotterföretag
/ Org
nr / Säte
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta tusanis quis eiciae non comAB Gothenburg European Office, 556131-3114, Göteborg
34 010
100,0 7
Byggnader och mark
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Förvaltnings AB Framtiden, 556012-6012, GöteborgInventarier, verktyg
100 000
100,0
num eos eum ducitiam quis moluptatur asoch installationer
Bostads AB quam
Poseidon,
556120-3398,
100,0 8
peribusam ipsumquam
fugitae
maxim Göteborg
Pågående nyanläggningar och
Göteborgs
stads bostadsaktiebolag,556046-8562,
aspit, sed ullorio.
Ent, quibusam
unduciis
förskott avseende materiella
Göteborg
100,0
sit eatis mintur
a enducimus, sum il iuntinc
anläggningstillgångar
9
Familjebostäder
i
Göteborg
AB,
556114-3941,
Göteborg
100,0
tempore nimolore cum ut qui duciandio.
Gårdstensbostäder
AB, 556536-0277,
Göteborg
100,0
Vid mi, to blautem
fugitat ibusam
voluptatum sande dolo
veris
pero
eum
eat
verature
Göteborgs Egnahems AB, 556095-3829, Göteborg
100,0
Finansiella anläggningstillgångar
cone volut qui
beaque
incid
est, illorum
aut
– Bygga
Hem
i Göteborg
AB, 556643-7934,
Göteborg
Andelar i koncernföretag
10
quaesedis eritinc
iaecum venet que dolum
Rysåsen Fastighets AB, 556711-1520, Göteborg
3)
Fordringar
facestiis ent dit pa vit quias et quamus am,
Framtiden Byggutveckling AB, 556731-5170, Göteborg
100,0
hos koncernföretag
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
Störningsjouren i Göteborg AB, 556657-1443, Göteborg
100,0
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore rivärdepappersinnehav
& Co quatur
Kommunintressent
atem am id Göteborg
mo beremolo
arum, cum AB, 556427-8751,
1 000
100,0
fugitioreius Göteborg
reiciatem. Ugit od ea etus, conet
Göteborg
&
Co
Träffpunkt
AB,
556428-0369,
Göteborg
6)
99,2
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
Summa anläggningstillgångar
Got
Event
AB,
556015-9823,
Göteborg
100,0
estiber umetusa volecate deliqui int. Empere nulles quaeces
sedipsunt.
Ectis quam
reLiseberg
AB, 556023-6811,
Göteborg
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 100,0
pudis eos cum.
Göteborgs Stadsteater AB, 556016-7875, Göteborg Varulager m m
99,9
Boplats Göteborg AB, 556467-7390
Gryaab AB, 556137-2177, Göteborg
Kassaflödesanalys

Renova AB, 556108-3337, Göteborg

490
Färdiga varor och handelsvaror
6 500
143 362

Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
Kortfristiga fordringar
Miljö AB, 556946-0321,
Göteborg
te recti quamRenova
liscid quisquam
quibus voloKundfordringar
Rödingen,
556051-2096, Göteborg
res experspicFastighetsaktiebolaget
tem autatenis alit untota
veria
Fordringar
Transporttjänst
AB,quo
556109-1462, Kungälv
sum ius sit utKungälvs
ut dolende
llesseque od
hos
totasperspisGöteborgsregionens
eos ipisti non reris Fritidshamnar
mosamet
AB, 556185-4109,
koncernföretag
Göteborg
1 200
ligenest adipiendis
sed mi, quatiae perferum
Skattefordran
id eium inction
sequid
modit
et
faceseq
Summa
Övriga fordringar
uatqui as a con ra qui odi voluptam volupFörutbetalda kostnader
ta veliquia ditiur,
voluptur
lamavses,
quisvilken även överensstämmer
1) Ägarandelen
av aute
kapitalet
och upplupna intäkter
medsimporemolut
andelen av rösterna
totalt
antal aktier.
archill estrum
autför
laces
ace2) Moderbolaget har genom avtal ett bestämmande inflytande.
ritis dolupitiam
voluptat quamet, quaestio.
3) Bolaget har under året fusionerats med moderbolaget.
Kassa och bank
Nam que nonsequ
amusapel
4) Bolaget
har underide
åretvendias
avyttrats.et
5)
Göteborgs
Stadshus
AB
avyttrade,
under
året,
bolaget
till
Göquas doluptam, num ex et molupta ecatquo
Summa omsättningstillgångar
teborgs Stads Leasing AB. Därefter fusionerades Göteborgs Gatu
volut eos dolut
erum
quae
nonectem
es
AB med moderbolaget.
SUMMA TILLGÅNGAR
entotat usant,
officid
que
nimoluptat
lam
6) Under
året
harne
moderbolaget
ökat
sin ägarandel i bolaget från
50%venihil
till 99,2%.in eseque rectur sinnonsero vidus,
ciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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2015
Bokfört
värde
2016

2014

2,6 261
3,2
445
469 807
8 978,3
8 741,1
615 329

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

194 394
115 909

119 885

1 403 865

1 418 951

70,0

1,7
15 383

1,710 576

71,4

45,1
15 383
292,2

45,110 576
292,2

100,0
20 898

3 019

100,0
80,0

17

17

Göteborg & Co
Ingående avskrivningar
Kommunintressent AB
Försäljningar/utrangeringar
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Årets avskrivningar
enligtSpårvägar
plan
Göteborgs
AB

Utgående ack.
ABavskrivningar
Gothenburg European Office

962,5
319 154

57 953
72 058
12,4
12,4
1 650
731
15 744,0
2 762 15 316,4 260
11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

1 935

–1 471–

199 134

1 018,1
310 438

2014
Lämnat aktieägartillskott
1 360 552 till

14 313–

Göteborg Energi AB
Försäljningar/utrangeringar
Göteborgs Hamn AB
Omklassificeringar
Higab AB

Övertag avskrivningar
i förvärvat bolag
GS Buss AB
Omklassificeringar
Business Region Göteborg AB

135

100,0

Inköp

Förvaltnings
AB Framtiden
Utgående ack.
anskaffningsvärden

135

85,0

2015
Erhållit aktieägartillskott
1 363från
251

Bolag
Ingående anskaffningsvärden

2015

624 334

Koncernbidrag
ochMARK
aktieägartillskott som Göteborgs Stadshus AB erhållit/lämnat år 2016 (2015) (mnkr):
NOT 7 BYGGNADER
OCH
Koncernen
Moderbolaget

–6 431–
1 369 662–

237,1251
(69,4)
1 363

–574 652–

–529
55,5456
(952,9)
–
–44 431

-–

10 118
203,0 (–)
–1
471 (135,6)
160,9
–6252,7
432 (154,8)

–

91,7 (33,6)
764
61,7
(80,8)

1 471 –
–41 236 –

2015
2014
Erhållit koncern- Lämnat koncernbidrag från 952 931 bidrag till
954 268

–

1 339

–

-

–

–2

–

956304,0
483 (89,0)954 268

–

–484 460
75,9 (86,0)–446 431
295,4 (280,7)
1 4712,3 (8,8)
–
–34 664
–38
032
–
– (4,0)

-

-

–
–765
5,0 (5,0)

6 431

–607 987 –

–574 652
– (2,0)

–511 222

Göteborgs Gatu
AB
UTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDE
Göteborgs
Stads
Leasing AB
Varav anskaffningsvärde för mark

761 675 –
29 268 –

788 599

–

29 268

–

Göteborgs Stad

5,0 (5,0)

–

–

–

Summa

5,0 (5,0)

451,0 (1 143,7)

998,8 (491,7)

676,7 (454,8)

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
NOT 23 FORDRINGAR INOM GÖTEBORGS KOMMUN
Belopp i tkr

Not

2015

Tillgångar

2014
2016-12-31

Materiella
Ackumulerade anskaffningsvärden
anläggningstillgångar
Vid
årets början
Byggnader och
mark
7
Tillkommande
fordringar
Inventarier, verktyg

445 261

och installationer
Reglerade fordringar

624 334

8

001,9
4691807
106,0
615 329
–8,7

Pågående nyanläggningar
och
Summa
1 099,2
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
23avser
832 främst fordringar
14 661
Fordringar inom Göteborgs9 kommun

–

105,0 (–)
2 40,7 (37,7)

6 430 –

–

–484
461
–

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Belopp i tkr

Not

2015

2014

Tillgångar
2015-12-31
Materiella
anläggningstillgångar
870,2
Byggnader
och mark

7

445 261

469 807

134,8
Inventarier,
verktyg
och–3,1
installationer

8

624 334

615 329

nyanläggningar och
1Pågående
001,9
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

9

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

avseende finansiella leasingavtal om 1 035,0 (929,0).

1 093 427

1 099 797

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar
hos koncernföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Finansiella
anläggningstillgångar
10

194 394

199 134

Andelar i koncernföretag

115 909

119 885

Fordringar
hos koncernföretag

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

10

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

–

–
445 261 – (17,5)469 807
–
235,6
(132,4)
15 831
15 831

Varulager m m
15 383

10 576

15 383

10 576

Färdiga varor och handelsvaror
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NOT 24 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Anläggningstillgångar

NOT 25 ANDRA LÅNGFRISTIGA
NOT 7 BYGGNADER OCH MARK
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Specifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Belopp i tkr
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Kapitalandel % /
Tillgångar
custibustia doluptate
seque/ dolupta
netur
Intresseföretag
org nr, säte
röstandel % 1)
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta tusanis
quis
eiciae
non
comGöteborg Energi AB
Byggnader och mark
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Lerum Fjärrvärme AB, 556527-7638, Lerum
2) verktyg
49 %
Inventarier,
num eos eum ducitiam quis moluptatur asoch installationer
Västanvind
Vindkraftskooperativ
ek
förening,
peribusam ipsumquam quam fugitae maxim
769621-9141, Göteborg
46 %
Pågående nyanläggningar och
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
förskott
avseende
materiella
sit eatis mintur
a enducimus,
sum il iuntinc
Business
Region Göteborg
AB
anläggningstillgångar
tempore nimolore
cum ut
qui duciandio.
Lindholmen
Science
Park AB, 556568-6366, Göteborg
26,3 %/44,0 %
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptaJohanneberg Science Park AB, 556790-3108, Göteborg
42,4 %/49,1 %
tum sande dolo veris pero eum eat verature
Finansiella
Sahlgrenska Science Park AB, 556547-7832, Göteborg
3) anläggningstillgångar
25 %
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
Andelar i koncernföretag
Göteborgs
Tekniska
College
AB,
556570-6768,
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
Göteborg
49 %
Fordringar
facestiis ent dit pa vit quias et quamus am,
hos
koncernföretag
Summa
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore riSpecifikation av andelar i intresseföretags resultat:värdepappersinnehav
atem am id mo
beremolo quatur arum, cum
fugitioreius reiciatem.
Ugit od
Göteborg Energi
ABea etus, conet
utestem porpossi
inti
voluptam
et eribus vel
Lerum Fjärrvärme AB, 556527-7638, Lerum
2)
Summa anläggningstillgångar
estiber umetusa volecate deliqui int. EmpeVästanvind Vindkraftskooperativ ek förening,
re nulles quaeces
sedipsunt. Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
769621-9141, Göteborg
pudis eos cum.
Varulager m m

Not

2015

2015
2016-12-31
7
8

9

624 334
10,8

615 329
14,4

23 832
1,7
1 093 427
1,4

–

22,5115 909

119 885
78,6

135

135

310 438

319 154

13,0
403 865

4,4
1 418 951
–

–5,1

15 383
–5,5
–1,1

17

10 576
–5,2
10 576
–5,0
–

20 898
0,8

Inköp
Koncernen
Försäljningar/utrangeringar
Vid årets början

14 313

Omklassificeringar
Avgående tillgångar

3 019

1 527 007

1 523 972

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

–446 431

- 9,6

1 4716,8

-

–44 431
–34 664
Koncernen 2015
Marknads–765
6 431
värde eller
Bokfört
–574 652
–511 222
motsv
värde

–38 032

–484 461

–529 456

1 471
–41 236
Koncernen 2016
Marknads6 430
värde eller
Bokfört
motsv –607 987värde

2

788 599

–

445 261 –

469 807

29 268

–

15 8316,8

15 831

Summa

–

–

6,8

9,6

Långfristiga värdepappersinnehav utgörs av värdepapper med
hög kreditvärdighet och i enlighet med fastställda limiter. Placeringarna görs i syfte att innehas till förfall. Nedskrivning görs
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
om bestående värdenedgång konstateras.

Belopp i tkr

Not

2015

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
2014

Tillgångar

Inventarier, verktyg
och installationer

Omklassificeringar
Finansiella
anläggningstillgångar
Summa
Andelar i koncernföretag
Fordringar
hos koncernföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

7

445 261

469 807

2016-12-31 2015-12-31
8
624 334
615 329

Not

2015

2014

Materiella
NOT 27
FÖRUTBETALDA KOSTNADER
anläggningstillgångar
OCH UPPLUPNA
INTÄKTER
Byggnader och mark
7

445 261

469 807

2015-12-31
8
624 334

615 329

Inventarier, verktyg
och installationer

2016-12-31

KoncernenPågående nyanläggningar och
förskott
avseende materiella
Förutbetalda
energiskatter
15,0
51,6
69,8
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
9
8,6
6,6
Förutbetalda kostnader
3,0
1 093 427 –10,5
1 099 797 avseende försäkringspremier
–13,9
Förutbetalda
hyreskostnader
13,2
14,5
–14,3
Finansiella
Övriga förutbetalda kostnader
89,7
anläggningstillgångar
60,7
51,6
Upplupna intäkter avseende
10
194 394
199 134
Andelar i koncernföretag
10
energi- och nätavgifter
533,6
Fordringar
Upplupna intäkter avseende
115 909
119 885
hos koncernföretag
servicekontrakt
18,6
Andra långfristiga
Upplupna skadeersättningar
19,7
135
135
värdepappersinnehav
Upplupna provisionsintäkter
15,5
310 438
319 154
Upplupna hyresintäkter
19,0
1 403 865
1 418 951 Upplupna ränteintäkter
Summa anläggningstillgångar 0,4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Belopp i tkr
Tillgångar

Materiella
NOT 26 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
anläggningstillgångar

Reglerade fordringar

105 021

954 268

6,8
–484 460

–

260

123 142

–0,1
956 483

9,6

9,6

2 762

13 246

1 363 251 4,7

29 268

Koncernen
Pågående nyanläggningar och
förskott
Vid
åretsavseende
början materiella
anläggningstillgångar
Tillkommande fordringar

13 413

1 369 662

– 761 675

731

5 131

–2

–

1 650

81 199

-

–6 432
–21,9

Varav
anskaffningsvärde
för mark
Ej noterade
andelar

–5,5
72 058

11 083

1 339

UTGÅENDE
PLANENLIGT RESTVÄRDE
Noterade andelar

–11,3
57 953

94 346

10 118

952 931

–6 431

–574 652

Omklassificeringar
Specifikation
Utgående
ack. avskrivningar
av värdepapper

2015-12-31
954 268
–1 471
28,7

Ingående avskrivningar

Byggnader och mark

0,4

1 935

2014

- 6,8
764 –1,9

Summa
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan

2015

2016-12-31
1 360
552

–1 471

Omklassificeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

Moderbolaget

2014

1 363 251

Övertag avskrivningar i förvärvat bolag

199 134
6,8

15 383

17

14 661
1,7
1 099 797
1,3

194 394
7,6

–3,3

Kassaflödesanalys
Johanneberg Science Park AB, 556790-3108, Göteborg

Ingående anskaffningsvärden

469 807
54,4

1,0
10

Färdiga varor och handelsvaror
Lindholmen Science Park AB, 556568-6366, Göteborg
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2015-12-31

445 261
–

Business Region Göteborg AB

Perferchiciet Sahlgrenska
endis nosanto
et la doluptaqui
Kortfristiga
Science Park AB, 556547-7832, Göteborg
3) fordringar
te recti quam liscid quisquam quibus voloGöteborgs Tekniska College AB, 556570-6768, Göte-Kundfordringar
res experspicborg
tem autatenis alit untota veria
Fordringar
sum ius sit ut ut dolende llesseque od quo
hos
Summa
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
koncernföretag
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
Skattefordran
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilken även överensstämmer
med
id eium inction
sequid
moditför
ettotalt
faceseq
andelen
av rösterna
antal aktier, då inget annat anges.
Övriga fordringar
uatqui as a con
ra qui
odi voluptam
volup- under året.
2) Lerum
Fjärrvärme
AB har avyttrats
3) Business
Regionaute
Göteborg
AB har under året förvärvat 25%
av
Förutbetalda
kostnader
ta veliquia ditiur,
voluptur
lam quis
Sahlgrenska Science Park AB
och upplupna intäkter
archill estrum simporemolut aut laces aceritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Kassa och bank
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
Summa omsättningstillgångar
volut eos dolut erum quae nonectem es
SUMMA TILLGÅNGAR
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta

Koncernen

2014

15 383
15 383

Upplupna intäkter
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
ej fakturerade projekt
11,1
Varulager m m
Övriga upplupna intäkter
34,4
10 576
Färdiga varor och handelsvaror
Summa
773,1
10 576

8,8
23 832
5,3
1 093
427
28,4

14 661
1 099 797

172,5
194 394
490,3

199 134

115 909
18,4

119 885

73,0
135
14,8
310 438
11,8
1 403 865
–

135
319 154
1 418 951

5,8
67,8
15 383
896,7
15 383

10 576
10 576
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NOT 28 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Anläggningstillgångar
OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
2016-12-31
cuscianimi, si qui num dolo voloritas
nate 2015-12-31
custibustia
Koncernen doluptate seque dolupta netur
aut
volupta tusanis quis eiciae non comPensioner och liknande
nihillit
rerspiet vellab in rerum ra solorum
förpliktelser
883,6
895,6
num eos eum ducitiam quis moluptatur asSumma
883,6
895,6
peribusam ipsumquam quam fugitae maxim
aspit,
sed ullorio.
Ent, quibusam
unduciis
Avsättningar
för pensioner
och
sit
eatis förpliktelsers
mintur a enducimus,
liknande
förändring sum il iuntinc
över året nimolore cum ut qui duciandio.
tempore
Koncernen
Vid
mi, to blautem fugitat ibusam voluptatum
sande
dolo veris pero eum eat verature
Vid årets
början
895,6
893,2
cone
volut
qui
beaque incid est, illorum
Tillkommande
avsättningar
44,1aut
46,9
quaesedis
eritinc iaecum venet que dolum
Ianspråktagna belopp
–54,5
–48,6
facestiis ent dit pa vit quias et quamus am,
Återförda belopp
–0,2
–3,1
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
Förändring nuvärde
–1,5
7,2
volo et omniatia porest as porum vellore riSumma
883,6
895,6
atem
am id mo beremolo quatur arum,
cum
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
estiber umetusa volecate deliqui int. Empere nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam repudis eos cum.

Kassaflödesanalys
Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
te recti quam liscid quisquam quibus volores experspic tem autatenis alit untota veria
sum ius sit ut ut dolende llesseque od quo
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
id eium inction sequid modit et faceseq
uatqui as a con ra qui odi voluptam volupta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
archill estrum simporemolut aut laces aceritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
volut eos dolut erum quae nonectem es
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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NOT 29 UPPSKJUTNA
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
SKATTER
Belopp i tkr

Not

Tillgångar
Koncernen
Materiella
anläggningstillgångar
Uppskjutna
Byggnader
ochskattefordringar
mark
Underskottsavdrag
Inventarier,
verktyg
ochAvsättningar
installationerför pensioner och
liknandenyanläggningar
förpliktelser och
Pågående
förskott
avseendeöveravskrivningmateriella
Skattemässiga
anläggningstillgångar
ar anläggningstillgångar

7

445 261

469 807

8

–
624 334

23,3
615 329

0,2

0,3

9

1) 10

Andra
långfristiga
Uppskjutna
skatteskulder
värdepappersinnehav
Anläggningstillgångar
Övriga temporära skillnader
Summa
anläggningstillgångar
Summa

23
832
68,5

14 661
66,9

1 093 427
8,4

1 099 797
8,4

16,3
194
394
20,9

32,8
199
3,9134

114,2
115
909

135,7
119 885

135
3 579,3
310
438
41,5

135
3 199,9
319 154
197,9

865
31 403
620,8

418 951
3 1397,9

3 506,6

Färdiga
varor och
handelsvaror
Uppskjutna
skatteskulders
förändring över året
Koncernen
Kortfristiga
fordringar
Vid årets början
Kundfordringar
Tillkommande avsättningar

Summa
Övriga
fordringar

10 576

15 383

10 576

3 262,2
20 898
306,5

3 261,5
3 019
222,1

–57,5
17

–150,4

–4,7
57
953
–
1 650

–57,9
72 058
–13,1731

3 506,6
2 762

3 262,2
260

skjuten skatt på elcertifikat inom Göteborg Energi AB.
2) Övriga temporära skillnader består främst av 94 346
direktavskrivningar, avsättningar samt reaförluster på
Kassa
och bank
17
13 413
swapavtal i Göteborg Energi AB.

SUMMA TILLGÅNGAR

3 262,2

15 383

Förutbetalda kostnader
Övriga temporära skillnader består främst av uppoch1)upplupna
intäkter
11 083

Summa omsättningstillgångar

2016-12-31

2015-12-31

Inköp
Avsättning framtida
miljöåtgärder
Försäljningar/utrangeringar

5 131
81 199
13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

2015

2014

14 313 Koncernen1 935
1)

53,5

Avsättning för återställning
Omklassificeringar
deponier
2)
Utgående ack. anskaffningsvärden
Avsättning för övriga
omstruktureringar
3)
Ingående avskrivningar
Avsättning framtida
Försäljningar/utrangeringar
pågående projekt
4)
Årets avskrivningar enligt plan
Garantiåtaganden
5)
Övertag avskrivningar i förvärvat bolag
Avsättning Västra Eriksberg
6)
Omklassificeringar
Avsättning Kvillebäcken
7)
Utgående
Avsättning ack.
Storaavskrivningar
Torp
8)

54,6
1,6
129,4
110,8
34,5
39,0
45,0

788 599
– 761 675 Summa
– 29 268

10,5

1 339
2 376,7
–2
954 268

6 792,3

–

250,0

–446
431
2 376,7
-

7 042,3

–38 032
976,0
2

1 026,0

–484 461 –

250,0

976,0
469 807

1 276,0

445 261

29 268
15 831
Skulder till Göteborgs kommun

15 831

Koncernen
11)

16,0

–

12,0

3,6

Summa
674,9
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Not

Förfallotidpunkt, 2–5 år från
balansdagen

566,6
2015

6 970,7

5 590,8

Förfallotidpunkt, senare än fem år
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
från balansdagen
11 433,0
2014

SummaBelopp i tkr

18Not
403,7

11 958,0
2015
17
548,8

2014

Finansiella skulder redovisas till nominella belopp på likviddagen.
Räntekostnader
periodiseras och resultatförs över löptiden. Den
Materiella
genomsnittliga
återstående löptiden på de långa krediterna skall
anläggningstillgångar
ligga i intervallet 3–15 år. Vid planering av bolagens refinansieringsochspridning
mark av låneförfall eftersträvas.
7
445
261
risk skallByggnader
en tidsmässig
Ränterisker hanteras
genom
att
räntan
binds
under
viss
tid,
samtidigt
som
Inventarier, verktyg
viss del och
av upplåningsbehovet
har en kortfristig räntebindningstid.
installationer
8
624 334
I samband med finansiering i utländsk valuta elimineras all valutarisk
Pågående
nyanläggningar
och
med hjälp
av valutaterminer
och valutaswapar.

469 807

Tillgångar

Tillkommande
Byggnader ochavsättningar
mark
Ianspråktagna
belopp
Inventarier, verktyg

7

och installationer
Återförda
ej utnyttjade belopp

8

Omklassificering
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
Summa
anläggningstillgångar

2015-12-31

952 931

10 118

–1 471 Förfallotidpunkt,
- 2–5 år från
–1 471
–6 431 balansdagen
764
–6 432
55,1
Förfallotidpunkt, senare än fem år
1 369 662
1 363 251
956 483
från balansdagen
1,8
–574 652 Summa
–529 456
–484 460
1 471
1 471
225,0
Moderbolaget
–41 236
–44 431
–34 664
95,1
Förfallotidpunkt, 2–5 år från
balansdagen
27,4
6 430
–765
6 431
Förfallotidpunkt, senare än fem år
59,0
från balansdagen
–607
987
–574 652
–511 222
54,0

Varav
anskaffningsvärde
för mark
Avsättning
Skeppsbron
10)

Beloppavsättningars
i tkr
Övriga
förändring över året
Tillgångar
Koncernen
Materiella
Vid
årets början
anläggningstillgångar

2014
2016-12-31

45,6

UTGÅENDE
PLANENLIGT RESTVÄRDE
Avsättning Lindholmshamnen
9)
168,0
Avsättning för konkurrensskadeavgift samt ev skadestånd

2015

1 363 251 Skulder
1 360
954 268
till552
kreditinstitut

Övrigt

Uppskjutna skatteskulder,
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
netto vid
årets slut
Varulager
mm

Fordringar
Ianspråktagna belopp
hos
Omklassificering
koncernföretag
Upplösning
Skattefordran

2015
2014
2016-12-31 2015-12-31

NOT 31 ÖVRIGA SKULDER TILL
KREDITINSTITUT, LÅNGFRISTIGA
Koncernen
Moderbolaget

Ingående
Koncernenanskaffningsvärden

Nedskrivningar av anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar
Övriga avsättningar
Andelar
i koncernföretag
Övriga
temporära skillnader
Fordringar
hosSumma
koncernföretag

NOT
ÖVRIGA
NOT 30
7 BYGGNADER
OCH MARK
AVSÄTTNINGAR

566,6

575,8

296,2
445 261
–78,7

66,8
469 807
–60,2

624 334
–14,4

615 329
–10,4

–94,9
9

674,9
23 832

–5,3
566,6

14 661

093 427 Ener-1 099 797
1) Avsättning för miljörelaterade avsättningar i 1Göteborg
gikoncernen avser återställande av mark och andra förpliktelser
Finansiella med koncernens verksamhet. Avsättningen beräknas
förknippade
anläggningstillgångar
resultera
i utbetalningar under den kommande 5-årsperioden.
Miljöförbättrande åtgärder i Torsviken i Göteborgs Hamn AB
Andelar i koncernföretag
10
194 394
199 134
beräknas utbetalas under 2016. Liseberg AB har redovisat avsättning
avseende förorenad mark i ett dotterföretag.
Fordringar
2)
Avser
återställande av mudderdeponi Torsviken
som
beräknas 119 885
hos
koncernföretag
115
909
genomföras under 2016-2019 samt avsättning för återställande
Andra
långfristiga
av deponier inom Renova AB.
värdepappersinnehav
135 Göte135
3)
Beloppet avser till största delen omstrukturering inom
borgs Spårvägar AB.
310projekt
438 i
319 154
4) Beloppet avser framtida nedskrivningsbehov på
Higab AB och beräknas tas i anspråk fram till 2019.
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
1 418 951
5) Beloppet avser till största delen avsättning till garantiåtagande avseende enstegstätade putsfasader inom Förvaltnings
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
AB
Framtiden. Under året har ytterligare avsättning gjorts med
hänsyn
till Högsta
Varulager
m m Domstolens dom T916-13 gällande putsfasader.
6–10) Beloppen avser framtida åtaganden i byggprojekt inom
Färdiga
varor
och handelsvaror
15 383
10 576
Älvstranden Utveckling
AB.
11) Beloppet avser konkurrensskadeavgift och eventuellt skade15 383
10 576
ståndsanspråk inom Göteborg Energikoncernen.

förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

9

615 329

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

Finansiella
NOTanläggningstillgångar
32 ÖVRIGA SKULDER, LÅNGFRISTIGA
Andelar i koncernföretag
Fordringar
hos koncernföretag
Koncernen
Andra långfristiga
Förfallotidpunkt,
senare än fem år
värdepappersinnehav
från balansdagen
Summa
Summa anläggningstillgångar

10
2016-12-31

100,8
100,8

194 394
2015-12-31

199 134

115 909

119 885

13569,4
310 438
69,4

135
319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
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NOT 33 UPPLUPNA SKULDER

Anläggningstillgångar
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
custibustia doluptate seque dolupta
netur 2015-12-31
2016-12-31
aut volupta tusanis quis eiciae non comKoncernen
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Upplupna
för råvaror
num eos kostnader
eum ducitiam
quis moluptatur asoch bränsleskatter
226,2
215,5
peribusam ipsumquam quam fugitae maxim
Upplupna
lönekostnader
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
samt sociala avgifter
337,6
332,2
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
Upplupna räntekostnader
147,1
167,0
tempore nimolore cum ut qui duciandio.
Upplupna
Vid mi, tokostnader
blautemoreglerade
fugitat ibusam voluptaskador
106,4
167,7
tum sande dolo veris pero eum eat verature
Upplupna
transiteringskostnader
19,8
20,1
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
Upplupna
för material
quaesediskostnader
eritinc iaecum
venet que dolum
och
tjänster
66,1
facestiis
ent dit pa vit quias et quamus61,5
am,
Upplupna
entreprenadkostnader
5,2
11,2
optatio. Et lam, omnihicipsus doluptas es et
volo
et
omniatia
porest
as
porum
vellore
riUpplupna fastighetskostnader
39,6
36,9
atem am investeringskostnader
id mo beremolo quatur arum,
cum
Upplupna
48,3
120,0
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
Upplupna kostnader för
utestem porpossi inti voluptam et eribus
avtalspensioner
5,4vel
4,9
estiber
umetusa
volecate
deliqui
int.
EmpeUpplupna energikostnader
33,2
30,5
re nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam
reÖvriga upplupna kostnader
332,8
259,2
pudis eos cum.
Förutbetalda hyresintäkter
Förutbetalda reklam- och
logeintäkter
Kassaflödesanalys
Fakturering
i förskott
Perferchiciet
endis

631,8

88 |

Belopp i tkr

Not

0,8

1,1
3,2
122,5
2 148,0

2015

Koncernen

2014
2015

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Koncernen
Byggnader
och mark

2016-12-31
7

445 261

För egnaverktyg
skulder och avsättningar
Inventarier,
ochAvseende
installationer
långfristig
skuld
till
kreditinstitut
Pågående nyanläggningar och

8

Fastighetsinteckningar
förskott
avseende materiella
anläggningstillgångar
Tomträttsinteckningar

3)
9

Företagsinteckningar
Bankmedel
Finansiella anläggningstillgångar
SUMMA
Andelar
i koncernföretag

624 334
704,4
23 832 –

2) 1 093 427
13,4

10

Fordringar
Ställda säkerheter –
hosför
koncernföretag
övriga engagemang

2015-12-31
469 807
615 329
1 267,8
14 661
6,5
1 099 797
13,4

115 909

119 885

Utgående ack. avskrivningar

1)

310 438
378,3

319220,0
154

1 403 865
630,8

1 418432,6
951

1 349,3

1 720,9

10 576

57 953

72 058

Skattefordran

17

1 650

731

Övriga fordringar

2 762

260

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank

17

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

954 268

952 931
1 339

14 313

1 935

10 118

–1 471

-

–1 471

-

–6
431
49,0

510,5 764

–6 432

–2

1 369 662

1 363 251

956 483

954 268

–5746,9
652

7,7 456
–529

–484 460

–446 431

15,5
471
2)

11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

-

1 471

-

65,0
–44 431

–34 664

–38 032

126,8 6 430

588,9
–765

-

-

6 431

2

–511 222

–484 461

445 261

469 807

15 831

15 831

1) Avser bankgarantier till förmån för Svenska Kraftnät om 6 mnkr (6),
–607 987
–574 652
Nord Pool Spot om MEUR 4 (4) motsvarande 38 mnkr (37) samt övriga
garantier
om
5
mnkr
(5).
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
761 675
788 599
2) I beloppet ingår uppskov med stämpelskatt om 21 mnkr (21) inom
Varav anskaffningsvärde
förFramtiden
mark
268också aktie29 268
Förvaltnings AB
och Higab AB. I beloppet29
ingår
ägartillskott med återbetalningsskyldighet på 20 mnkr (20), åtagande
för avfallsdeponi på 13 mnkr (13) inom Renovakoncernen samt åtagande
mot Fastigo om 8 mnkr (8).

Belopp i tkr

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

NOT 36 FINANSIELLA
INSTRUMENT
Not
2015

2014

Belopp i tkr

Tillgångar

Tillgångar

Materiella
Koncernen
anläggningstillgångar

Materiella

Not

2015

2014

445 261

469 807

624 334

615 329

Göteborgs Stadshus AB:s verk2016-12-31 har inga utePer balansdagen
anläggningstillgångar
samhet
är
utsatt
för
olika
slags
finansiella
stående
derivatinstrument
bokförts och 7
Byggnader och mark
7
445 261
469 807
Byggnader och mark
risker. Koncernen och respektive dotterföredovisats i balansräkningen.
Inventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
Verkligtoch
värde
har baserats på erhållna 8
retag har finansiella riktlinjer
som definierar
och installationer
8
624 334
615 329
installationer
valuta-, ränte-, kredit-, pris-, och likviditets- marknadsnoteringar per balansdagen.
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
risker och fastställer ansvar och befogenheVerkligt värde
har beräknats som de kostnaförskott avseende materiella
förskott avseende materiella
ter
för
hanteringen
av
dessa
risker.
De
der/
intäkter
som uppstått om kontrakten 9
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
stängts på balansdagen. Verkligt värde för
finansiella riktlinjerna uttrycker syftet att
1 093 427
1 099 797
eliminera eller minimera risker.
ej redovisade kontrakt enligt nedan har
Under år 2016 har derivatinstrument
baserats på
erhållna marknadsnoteringar
Finansiella
Finansiella
använts för att hantera ränteriskexponering, på balansdagen.
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
av koncernens ute- 10
prisriskexponering och
av199 134 En sammanfattning
Andelar i koncernföretag
10 för eliminering
194 394
Andelar i koncernföretag
valutarisker vid finansiering i utländsk vastående finansiella derivatinstrument per
Fordringar
Fordringar
redovisas
nedan.
luta. De olika typerna av instrument
som119 885 2016-12-31
hos koncernföretag
115 909
hos
koncernföretag
Det sammanlagda verkliga värdet på
har använts hos koncerföretagen är valutaAndra långfristiga
Andra långfristiga
uppgick till –1 249 mnkr (–1 700).
terminskontrakt, valuta- och ränteswappar,
värdepappersinnehav
135
135 derivatenvärdepappersinnehav
räntetak samt olje- och elderivat.

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

310 438

319 154

Summa anläggningstillgångar

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Färdiga varor och handelsvaror

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

5,6

65,4
–41
236

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
15 383

1) Avser pantsatta bankkonton för handel med elterminer
15 383 och 10 576
elcertifikat till förmån för Nasdaq OMX Commodities om 364 mnkr
(204) samt bankgarantier för entreprenader i Renova 13 mnkr (15)
Kortfristiga fordringar
samt Göteborgs Spårvägar 1 mnkr (1).
Kundfordringar
20 mnkr
898 (53).
3 019
2) Företagsinteckningar i eget förvar uppgår till 53
3) Förändringen avser till största delen fastighetsinteckningar
Fordringar
inom Förvaltnings AB Framtiden.
hos4) Avser spärrade medel i Försäkrings AB Göta Lejon.

koncernföretag

2016-12-31
1 363 251 2015-12-31
1 360 552

1)

Övrigaenligt
ansvarsförbindelser
Årets avskrivningar
plan
Övertag avskrivningar
Summa i förvärvat bolag
Omklassificeringar

Övriga ställda säkerheter

2014

Garantiåtaganden, FPG/PRI
Försäljningar/utrangeringar

0,7

135
212,5

2015

Pensionsförpliktelser
utöver vad
Utgående ack.
anskaffningsvärden
som upptagits bland skulder eller
avsättningar
Ingående avskrivningar

1 288,4
199
134

135
252,5

SUMMA STÄLLDA
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SÄKERHETER – KONCERNEN
Varulager m m

Koncernen
Försäljningar/utrangeringar
Eventualförpliktelser
Omklassificeringar
Bankgarantier

Moderbolaget

2014

Inköp

0,7

4)

Summa anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden

718,5
194 394

Andra
långfristiga
Övriga
ställda säkerheter,
värdepappersinnehav
spärrade medel

Färdiga varor och handelsvaror

5,2
nosanto et la doluptaqui
quibus128,3
volores experspic tem autatenis alit untota
veria
SUMMA
2 129,1
sum ius sit ut ut dolende llesseque od quo
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
id eium inction sequid modit et faceseq
uatqui as a con ra qui odi voluptam volupta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
archill estrum simporemolut aut laces aceritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
volut eos dolut erum quae nonectem es
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
Övriga
intäkter
te rectiförutbetalda
quam liscid
quisquam

589,9

NOT 35 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
NOT 7 BYGGNADER OCH MARK
OCH ÖVRIGA SKYLDIGHETER

NOT 34
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
STÄLLDA SÄKERHETER

Varulager m m
15 383

10 576

15 383

10 576

Färdiga varor och handelsvaror
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Finansiella derivatinstrument 2016-12-31

Anläggningstillgångar

NOT 7 BYGGNADER OCH MARK

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i tkr
Not
2015
2014
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
Koncernen 2016
Koncernen 2015
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
GenomGenomcustibustia doluptate seque dolupta netur
Materiella
Nominellt
Verkligt anläggningstillgångar
snittlig
Nominellt
Verkligt
snittlig
aut volupta tusanis
quis eiciae non commnkr
belopp
värde  1)
löptid,
belopp
år 807
Byggnader och
markår
7värde  1)
445 261löptid, 469
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Räntederivat
Inventarier, verktyg
num eos eum
ducitiam quis moluptatur asoch
installationer 2,7
8 –1 333,0
624 334
615 329
Ränteswappar
–1 377,8
20 440,1
2,9
peribusam ipsumquam
quam fugitae maxim 20 900,0
Pågående nyanläggningar och
aspit, sed ullorio.
Ent,
quibusam unduciis
Summa
räntederivat
20 900,0
–1 377,8
20 440,1
–1 333,0
förskott avseende materiella
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
Valutaderivat
tempore nimolore
cum ut qui duciandio.
1 093
1 1,0
099 797
Vid mi, to blautem
fugitat ibusam voluptaValutaswappar
1 072,1
29,9
2,0
43,9
0,3 427
tum sande dolo
veris
pero
eum
eat
verature
Valutaterminskontrakt
–
–
2 003,8
–21,3
1,0
Finansiella anläggningstillgångar
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
Summa valutaderivat
1 072,1
29,9i koncernföretag
2 047,7
–21,1
Andelar
10
194 394
199 134
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
Fordringar
facestiis entValutaderivat
dit pa vit quias et quamus am,
hos koncernföretag
115 909
119 885
optatio. Et lam,
omnihicipsus
doluptas es et
Elderivat
2)
1 134,0
99,0
1,0
1 380,1
–346,2
–
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore riSumma råvaruprisderivat
1 134,0
99,0
1 380,1
–346,2 135
värdepappersinnehav
135
atem am id mo beremolo quatur arum, cum
finansiella
fugitioreius Totalt
reiciatem.
Ugit od ea etus, conet
310 438
319 154
derivatinstrument
23 106,1
–1 248,8
23 867,8
–1 700,3
utestem porpossi
inti voluptam et eribus vel
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
1 418 951
estiber umetusa
volecate deliqui int. Empe2) Köpt volym uppgår till 10 624 247 (11 457 426) MWh och såld volym uppgår till 2 410 054 (1 859 041) MWh.
re nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
pudis eos cum.
Varulager m m
Färdiga 2016
varor och handelsvaror
Moderbolaget

Kassaflödesanalys

GenomVerkligt
snittlig
Kortfristiga fordringar
värde 1)
löptid, år
Kundfordringar

15 383
Moderbolaget 2015
15 383

10 576
GenomVerkligt
snittlig
värde 1)
löptid, år
20 898
3 019

Nominellt
Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui Nominellt
mnkr
belopp
belopp
te recti quam
liscid quisquam quibus volores experspic
tem
autatenis
alit
untota
veria
Räntederivat
Fordringar
sum ius sit ut
ut dolende llesseque od quo
Ränteswappar
–
–
–
–
–
hos
totasperspis eos ipisti non reris mosamet
koncernföretag
17
57 953
Summa sed
räntederivat
0,0
0,0
0,0
0,0
ligenest adipiendis
mi, quatiae perferum
Skattefordran
1 650
id eium inction
sequid modit et faceseq
1) Verkligt värde definieras som det pris som mest sannolikt
kan erhållas
vid en försäljning av instrumentet.
Övriga
fordringar
2 762
uatqui as a con ra qui odi voluptam volupFörutbetalda kostnader
ta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
och upplupna intäkter
11 083
archill estrum simporemolut aut laces ace94
346
37 TRANSAKTIONER
MED NÄRSTÅENDE
ritis dolupitiamNOT
voluptat
quamet, quaestio.
Kassa
och
bank
17
13
413
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam,
ex et molupta
ecatquo
Mednum
koncernföretag
menas
de företag som
Summa omsättningstillgångar
123 142
volut eos dolut
erum
quae nonectem
es
ingår
i koncernen
där Göteborgs
Stadshus
(15,8) av försäljningen Göteborgs kommun.
SUMMA TILLGÅNGAR
1 527 007
entotat usant,
que ne nimoluptat lam
ABofficid
är moderföretag.
Av moderföretaget Göteborgs Stadshus
nonsero vidus,Göteborgs
venihil in Stadshus
eseque rectur
sinAB ägs
till 100 proABs totala inköp avser 56,2 procent (50,4)
Göteborgs kommun, vilket främst avser
ciae velecto cent
et doluptatur
av Göteborgs
sam estectaectem
kommun. I koncernen
qui simusa volor
Göteborgs
sum veriae.
kommun
Nam,
ingår
volorum
kommunen, de
inköp av administrativa tjänster från Stadssimus intoruptae
kommunala
et que nobis
företagen
ersped
samt
estkommunalförledningskontoret samt revisionstjänster
offic temolum
quasperum nist int fugia qui
bunden.
från Stadsrevisionen. 100 procent (100) av
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
moderbolagets försäljning avser koncernINKÖP
OCH FÖRSÄLJNING
exerum esecepe
llesequaecto
evel ipsus
företag.
AV VAROR
OCH vit
TJÄNSTER
sunt, int ventenda
eliquiam
doluptatur,
Av moderföretagets inköp är 0,1 procent
quas volestias
recta nihille
ndicilStadshus
ma
(1,1) av inköpen från koncernföretag.
Av etus
koncernen
Göteborgs
ABs totque maximusam
qui te
voloresectus
Vid inköp och försäljning mellan koncernala inköp
och
försäljningdolupta
under året avser
voluptam inisci
sum remossum,
nis dolupta
7,9 procent
(7,5) av inköpen
och 15,6 procent företag tillämpas samma principer för pris-
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10 576

–
72 058
731
260

Koncernen

2014
2015 beslutade2014
sättning som vid transaktioner med externa 2015 Enligt Kommunfullmäktiges
parter.
finansiella
riktlinjer
ska954
bolagen
an- 931
Ingående anskaffningsvärden
1 363 251
1 360
552
268 alltid 952
Det
inom
Göteborgs
Stadshuskoncernen
vända
Finansavdelningen.
Inköp
14 313
1 935
10 118
1 339
helägda dotterbolaget Göteborgs Stads
Försäljningar/utrangeringar
–1 471
–1 471
Leasing AB bedriver leasingverksamhet inom ÖVRIG INFORMATION
Omklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
koncernen Göteborgs kommun. Motparten
Styrelseledamöterna i de av Göteborgs komUtgående ack.
369 662
1 363
251
954 268
äranskaffningsvärden
främst Göteborgs kommuns nämnder,1 bomun ägda
bolagen
utses956
av 483
kommunfullmäklag samt kommunalförbund men även enhe- tige på förslag av de politiska partierna föreIngående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
ter inom Västra Götalandsregionen är kunder. trädda i kommunfullmäktige.
Försäljningar/utrangeringar
1 471 Några transaktioner
med1 471
ledande befatt- Årets avskrivningar
enligt plan OCH SKULDER
–41 236
–44 eller
431 nyckelpersoner
–34 664
–38lön
032
FORDRINGAR
ningshavare
utöver
Övertag avskrivningar
i förvärvat
bolag och skulder gentemot
och
andra ersättningar
enligt not
Redovisade
fordringar
1 har inte koncernen Göteborgs kommun avser till 6 430
förekommit.–765
Omklassificeringar
6 431
2
stor del mellanhavanden gentemot FinansUtgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
avdelningen, internbanksfunktionen inom
UTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDE
761 675
788 599
445 261
469 807
Göteborgs Stad.
Varav anskaffningsvärde för mark

29 268

NOT 38 HÄNDELSER EFTER
BALANSDAGEN

13 246
105 021
1 523 972

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

29 268

15 831

15 831

NOT 39 FÖRSLAG TILL DISPOSITION
AV FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST

Till årsstämmans
förfogande stårMODERBOLAGET
följande
BALANSRÄKNING
medel (kr):
Verkställande direktör Stefan Söderlund
Belopp i tkr tillträdde sin tjänst Not
2014
Belopp i tkr
Not
2015
2017-01-022015
.
Kr
Inga övriga väsentliga händelser, utöver
Tillgångar
Tillgångar
den ordinarie verksamheten finns att rapBalanserat resultat
11 838 251 569
Materiella
Materiella
portera om.
Årets resultat
398 819 404
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
Resultat- och balansräkningarna
skall469 807
Byggnader och mark
7
445 261
Byggnader
och
mark
7
445 261
Summa vinstmedel
12 237 070 973
fastställas på årsstämma den 2017-03-20.
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Inventarier, verktyg
och installationer

8

624 334

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

9

23 832

5 131
81 199

Moderbolaget

1 093 427

615 329

Fordringar
hos koncernföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

624 334

615 329

förskott avseende materiella
i ny räkning:
12 237 070 973
14 661 Balanseras anläggningstillgångar
9

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

Styrelsen föreslår att till förfogande stående
Pågående nyanläggningar och
vinstmedel
disponeras enligt följande:

1 099 797
Finansiella
anläggningstillgångar

10

194 394

199 134

Andelar i koncernföretag

115 909

119 885

Fordringar
hos koncernföretag

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

10

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

469 807

8

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Inventarier, verktyg
och installationer

2014

Varulager m m
15 383

10 576

15 383

10 576

Färdiga varor och handelsvaror
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Göteborg

Anläggningstillgångar

Belopp i tkr
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
Tillgångar
custibustia doluptate seque dolupta netur
Materiella anläggningstillgångar
aut volupta tusanis quis eiciae non comByggnader och mark
nihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
Inventarier, verktyg
num eos eum ducitiam quis moluptatur asoch installationer
peribusam ipsumquam quam fugitae maxim
Pågående nyanläggningar och
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
förskott avseende materiella
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
anläggningstillgångar
tempore nimolore cum ut qui duciandio.
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptaAnn-Sofie
Hermansson
Karin Pleijel
tum sande dolo
veris pero
eum eat verature Jonas Ransgård
Finansiella anläggningstillgångar
Ordförande
cone volut qui beaque
incid est, illorum aut
Andelar i koncernföretag
quaesedis eritinc iaecum venet que dolum
Fordringar
facestiis ent dit pa vit quias et quamus am,
Daniel Bernmar
Tord Karlsson
optatio. Et lam, omnihicipsus
doluptas es etHelene Odenjunghos koncernföretag
Andra långfristiga
volo et omniatia porest as porum vellore rivärdepappersinnehav
atem am id mo beremolo quatur arum, cum
fugitioreius reiciatem. Ugit od ea etus, conet
Mariya Voyvodova
David Lega
utestem porpossi inti voluptam et eribus vel
Summa anläggningstillgångar
estiber umetusa volecate deliqui int. Empere nulles quaeces sedipsunt. Ectis quam reOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
pudis eos cum.
Stefan SöderlundVarulager m m

Not

2015

2015

7

445 261

469 807

Inköp

Försäljningar/utrangeringar
8

624 334

615 329

Omklassificeringar

Utgående ack. anskaffningsvärden
9

10

Kassaflödesanalys

17

17

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

20 898

3 019

57 953

72 058

1 650

731

2 762

260

11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS STADSHUS 2016

2014

Moderbolaget
2015

Till bolagsstämman i Göteborgs
Stadshus AB, org.nr 556537-0888

Ingående anskaffningsvärden

Verkställande Direktör
Färdiga varor och handelsvaror
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Koncernen

2014

20 februari, 2017

Perferchiciet endis nosanto et la doluptaqui
Kortfristiga fordringar
te recti quam liscid quisquam quibus voloKundfordringar
res experspic tem autatenis alit untota veria
Fordringar
sum ius sit ut ut dolende llesseque od quo
hos
Vår
revisionsberättelse har lämnats 2017-02-20.
totasperspis eos ipisti non reris
mosamet
koncernföretag
Ernst
&
Young
AB
ligenest adipiendis sed mi, quatiae perferum
Skattefordran
id eium inction sequid modit et faceseq
Magnus Fagerstedt
Övriga fordringar
uatqui as a con ra qui odi voluptam volup- Auktoriserad revisor
Förutbetalda kostnader
ta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
och upplupna intäkter
archill estrum simporemolut aut laces aceVår granskningsrapport har lämnats 2017-02-20.
ritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Kassa och bank
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
Hans Aronsson
Lars Bergsten
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
Summa omsättningstillgångar
Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer
volut eos dolut erum quae nonectem es
SUMMA TILLGÅNGAR
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta

Revisionsberättelse

NOT 7 BYGGNADER OCH MARK

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Rapport om årsredovisningen
Ingående avskrivningar
och koncernredovisningen
Försäljningar/utrangeringar
UTTALANDEN
Årets avskrivningar
plan
Vi harenligt
utfört
en

1 363 251

1 360 552

14 313
–1 471

2014

954 268

952 931

1 935

10 118

1 339

-

–1 471

-

–6 431

764

–6 432

–2

1 369 662

1 363 251

956 483

954 268

–574 652

–529 456

–484 460

–446 431

1 471

-

1 471

-

–44 431 avseende
–34 årsredovisningen
664
–38 032
revision av årsredovisning-–41 236 Vårt uttalande
Övertag avskrivningar
i förvärvat bolag
en och koncernredovisningen
för Göteborgs och
koncernredovisningen
omfattar
inte
Stadshus AB för år 2016. Bolagets årsredovisdenna information
och vi gör
inget uttalande2
Omklassificeringar
6 430
–765
6 431
ning ingår på sidorna 42–92 i detta dokument. med bestyrkande avseende denna andra inUtgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
Enligt vår uppfattning har årsredovisning- formation.
UTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDE
788 599
445 261 av årsredo469 807
med vår revision
en och koncernredovisningen
upprättats 761 675 I samband
Varav anskaffningsvärde
för mark
29 268
268
15 831
831
i enlighet med
årsredovisningslagen och ger
visningen 29
och
koncernredovisningen
är 15
det
vårt ansvar att läsa den information som
en i alla väsentliga avseenden rättvisande
identifieras ovan och överväga om informabild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016
tionen i väsentlig utsträckning är oförenlig
och av dessas finansiella resultat och kassamed årsredovisningen och koncernredovisflöde för året
enligt årsredovisningslagen.
ningen. Vid denna
genomgång beaktar
vi
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsäven den kunskap vi i övrigt inhämtat under
Belopp i tkr redovisningens ochNot
2015
2014 revisionen
Belopp
tkr
Not
2015
samt ibedömer
om informationen
koncernredovisningens
i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigTillgångar övriga delar.
Tillgångar
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman
heter.
Materiella
Materiella
fastställer resultaträkningen och balansräkOm vi, anläggningstillgångar
baserat på det arbete som har utanläggningstillgångar
ningen
för
moderbolaget
och
koncernen.
förts
avseende
denna information, drar slutByggnader och mark
7
445 261
469 807
Byggnader och mark
7
445 261
satsen att den andra informationen inneInventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
GRUND FÖR UTTALANDEN
håller en och
väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga
och installationer
8
624 334
615 329
installationer
8
624 334
att rapportera detta. Vi har inget att rapporVi har utfört revisionen enligt International
Pågående nyanläggningar och
nyanläggningar och
Standards on Auditing (ISA) och god revitera i det Pågående
avseendet.
förskott avseende materiella
förskott avseende materiella
sionssed
i
Sverige.
Vårt
ansvar
enligt
dessa
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
9
23 832
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
standarder beskrivs närmare i avsnittet Re1 093 427
1 099 797 DIREKTÖRENS ANSVAR
1 093 427
visorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande
Det är styrelsen
och verkställande direktören
Finansiella till moderbolaget och koncernen enligt god
Finansiella
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullsom har ansvaret
för att årsredovisningen
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
upprättas och att
gjort vårt yrkesetiska10ansvar194
enligt
Andelar i koncernföretag
394 dessa199 134 och koncernredovisningen
Andelar i koncernföretag
10
194 394
de ger en rättvisande bild enligt årsredoviskrav.
Fordringar
Fordringar
Vi anser att de revisionsbevis
vi har in-119 885 ningslagen.
och verkställande dirhos koncernföretag
115 909
hosStyrelsen
koncernföretag
115 909
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
ektören ansvarar även för den interna konAndra långfristiga
Andra långfristiga
som grund för våra uttalanden. 135
de bedömer är nödvändig för att
värdepappersinnehav
135 troll som värdepappersinnehav
135
upprätta en årsredovisning och koncern319 154
310 438
ANNAN INFORMATION ÄN 310 438
redovisning som inte innehåller några väsÅRSREDOVISNINGEN
vare sig dessa beror på
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
1 418 951 entliga felaktigheter,
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
Det är styrelsen och verkställande direktören oegentligheter eller på fel.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Vid upprättandet
av årsredovisningen och
som har ansvaret för den andra informationVarulager m m
Varulager m m ansvarar styrelsen
en. Den andra informationen består av Årskoncernredovisningen
Färdiga varor rapport
och handelsvaror
383årsredo-10 576 och verkställande
Färdiga varor
och handelsvaror
15 383
direktören
för bedömning2016, men innefattar 15
inte
visningen, koncernredovisningen
och
vår
en
av
bolagets
och
koncernens
förmåga
att
15 383
10 576
15 383
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så
revisionsberättelse avseende denna.

2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576
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Anläggningstillgångar
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
custibustia doluptate seque dolupta netur
aut volupta tusanis quis eiciae non comnihillit rerspiet
är tillämpligt,
vellab in rerum
om förhållanden
ra solorum som kan pånum eos eum
ducitiam
quis att
moluptatur
asverka
förmågan
fortsätta verksamheten
och att använda
om fortsatt drift.
peribusam ipsumquam
quamantagandet
fugitae maxim
Antagandet
om fortsatt
drift tillämpas dock
aspit, sed ullorio.
Ent, quibusam
unduciis
inte aom
styrelsen och
direktösit eatis mintur
enducimus,
sumverkställande
il iuntinc
tempore nimolore
cum
qui duciandio.
ren avser
attutlikvidera
bolaget, upphöra med
Vid mi, to blautem
fugitat ibusam
voluptaverksamheten
eller inte
har något realistiskt
alternativ
till att
göra
av detta.
tum sande dolo
veris pero
eum
eatnågot
verature
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
REVISORNS
quaesedis eritinc
iaecumANSVAR
venet que dolum
facestiis entVåra
dit pa
vitärquias
et quamus
am, grad av
mål
att uppnå
en rimlig
optatio. Et lam,
omnihicipsus
doluptas es et och konsäkerhet
om att årsredovisningen
volo et omniatia
porest as porum
cernredovisningen
somvellore
helhetriinte innehåller
atem am id några
mo beremolo
väsentliga
quatur
felaktigheter,
arum, cum
vare sig dessa
fugitioreius beror
reiciatem.
på oegentligheter
Ugit od ea etus,
eller
conet
på fel, och att
utestem porpossi
lämnainti
en revisionsberättelse
voluptam et eribus som
vel innehåller
estiber umetusa
deliqui
int.säkerhet
Empe- är en hög
våra volecate
uttalanden.
Rimlig
re nulles quaeces
grad av
sedipsunt.
säkerhet,Ectis
men quam
är ingen
re-garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god
pudis eos cum.
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
Kassaflödesanalys
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
och anses vara väsenPerferchicietoegentligheter
endis nosantoeller
et lafel
doluptaqui
te recti quam
liscid
volotliga
om quisquam
de enskilt quibus
eller tillsammans
rimligres experspic
entem
kanautatenis
förväntasalit
påverka
untotadeveria
ekonomiska
sum ius sit ut
ut dolende
llessequefattar
od quo
beslut
som användare
med grund i årstotasperspisredovisningen
eos ipisti non och
reriskoncernredovisningen.
mosamet
ligenest adipiendis
sed av
mi,enquatiae
perferum
Som del
revision
enligt ISA använder
id eium inction
sequid moditomdöme
et faceseq
vi professionellt
och har en profesuatqui as a con
ra qui
odi voluptam
volupsionellt
skeptisk
inställning
under hela revita veliquia ditiur,
sionen.
voluptur
Dessutom:
aute lam quis
archill estrum simporemolut aut laces ace¡ identifierar
och bedömer
vi riskerna för
ritis dolupitiam
voluptat quamet,
quaestio.
väsentliga
felaktigheter
i årsredovisningen
Nam que nonsequ
amusapel
ide vendias
et
och
koncernredovisningen,
vare sig dessa
quas doluptam,
num
ex et molupta ecatquo
oegentligheter
eller på fel, utforvolut eos dolutberor
erumpå
quae
nonectem es
entotat usant, mar
officid
ne granskningsåtgärder
nimoluptat lam
ochque
utför
bland
nonsero vidus,annat
venihil
in eseque
utifrån
dessarectur
risker sinoch inhämtar
ciae velecto etrevisionsbevis
doluptatur sam
som
estectaectem
är tillräckliga och ändaqui simusa volor
sum veriae.
Nam,
volorum
målsenliga
för att
utgöra
en grund för våra
simus intoruptae
et que nobis
ersped
estinte upptäcka
uttalanden.
Risken
för att
offic temolum en
quasperum
int fugiatillqui
väsentlig nist
felaktighet
följd av oegentquiasi occatendae
sitasäraperis
ligheter
högream
än eiur?
för enQuia
väsentlig felakexerum esecepe
llesequaecto
ipsus
tighet
som berorevel
på fel,
eftersom oegentsunt, int ventenda
eliquiam
vit doluptatur,
ligheter
kan innefatta
agerande i maskopi,
quas volestias förfalskning,
etus recta nihille
ndicilutelämnanden,
ma
avsiktliga
felque maximusam
quiinformation
te voloresectus
aktig
eller dolupta
åsidosättande av
voluptam inisci
sum kontroll.
remossum, nis dolupta
intern
94 |

NOT 7 BYGGNADER OCH MARK

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Belopp i tkr

Not

2015

Koncernen

2014

Tillgångar
Ingående anskaffningsvärden

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

7

¡ skaffar vi oss en förståelse av den del
Inventarier,
verktyg
av bolagets
interna
och installationer

445 261

kontroll som har be8
624 334
tydelse för vår revision för att utforma
Pågående
nyanläggningar som
och är lämpliga med
granskningsåtgärder
förskott
avseende
materiella
hänsyn
till omständigheterna,
men inte
anläggningstillgångar
9
23 832
för att uttala oss om effektiviteten i den
1 093 427
interna kontrollen.
¡ utvärderar vi lämpligheten i de redovisFinansiella anläggningstillgångar
ningsprinciper som används och rimligAndelar i koncernföretag
10
194 394
heten i styrelsens och verkställande
direkFordringar
törens uppskattningar i redovisningen och
hos
koncernföretag
115 909
tillhörande
upplysningar.
¡Andra
drarlångfristiga
vi en slutsats om lämpligheten i att
värdepappersinnehav
135
styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid
310 438
upprättandet av årsredovisningen och
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade reviOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
sionsbevisen,
om det finns någon väsentVarulager
mm
lig
osäkerhetsfaktor
som avser sådana hänFärdiga varor och handelsvaror
15 383
delser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncer-15 383
nens förmåga att fortsätta verksamheten.
Kortfristiga fordringar
Om vi drar slutsatsen att det finns en
Kundfordringar
20 898
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i reviFordringar
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten
hos
på
upplysningarna i årsredovisningen
och
koncernföretag
17
57 953
koncernredovisningen om den väsentliga
Skattefordran
1 650
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana uppÖvriga fordringar
2 762
lysningar är otillräckliga, modifiera utFörutbetalda
kostnader
talandet om
årsredovisningen och koncernoch upplupna intäkter
redovisningen. Våra slutsatser baseras på11 083
de revisionsbevis som inhämtas fram till94 346
Kassa
och bank
datumet
för revisionsberättelsen.17Dock 13 413
kan framtida
händelser eller förhållanden
Summa
omsättningstillgångar
123 142
göra att ett bolag och en koncern inte
SUMMA TILLGÅNGAR
längre kan fortsätta verksamheten. 1 527 007
¡ utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
¡ inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller

469 807

Inköp

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

1 363 251

1 360 552

954 268

952 931

14 313

1 935

10 118

1 339

en bedömning affärsaktiviteterna inom koncernen för –1 471innefattar detta- bland annat
–1 471
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
att göra ett uttalande avseende koncernOmklassificeringar
–6 431
764
–6 432
–2
till de krav som bolagets och koncernens
redovisningen. Vi ansvarar för styrning,
Utgående ack. anskaffningsvärden
1 369 662
1 363 251 omfattning
956 483
268
verksamhetsart,
och risker954
stälövervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för
ler på storleken av moderbolagets och konIngående avskrivningar
–574 652
–529 456
–484 460
–446 431
våra uttalanden.
cernens egna kapital, konsolideringsbehov,
Försäljningar/utrangeringar
1 471
1 471
likviditet och ställning
i övrigt.
Årets avskrivningar
enligt
plan
–41 236 Styrelsen
–44ansvarar
431
664
–38 032
Vi måste
informera
styrelsen om bland
för–34
bolagets
organisaÖvertag avskrivningar
i förvärvat bolag
annat revisionens
planerade omfattning och tion
och förvaltningen
av bolagets
angelägeninriktning samt tidpunkten för den. Vi måste6 430heter. Detta–765
innefattar bland
annat att fort- 2
Omklassificeringar
6 431
löpande bedöma bolagets och koncernens
också informera om betydelsefulla iakttagUtgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
ekonomiska situation och att tillse att boelser under revisionen, däribland de betydUTGÅENDE PLANENLIGT
788 599
445 261 så att469
807
är utformad
bokande bristerRESTVÄRDE
i den interna kontrollen som 761 675lagets organisation
Varav anskaffningsvärde
för mark
29 268
29 268
15 831 och bolagets
15 831
vi identifierat.
föringen, medelsförvaltningen
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkRapport om andra krav enligt lagar ställande direktören ska sköta den löpande
och andra författningar
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
UTTALANDEN
anvisningar BALANSRÄKNING
och bland annat vidta
de åtgärBALANSRÄKNING MODERBOLAGET
MODERBOLAGET
Utöver vår revision av årsredovisningen och
der som är nödvändiga för att bolagets bokBelopp i tkr koncernredovisningen
Not har vi även
2015 utfört en
2014 föring skaBelopp
i tkri överensstämmelse med
Not
2015
fullgöras
revision av styrelsens och verkställande dirlag och för
att medelsförvaltningen ska sköTillgångar
Tillgångar
tas på ettMateriella
betryggande sätt.
ektörens förvaltning av Göteborgs Stadshus
Materiella
AB för år 2016 samt av förslaget till disposianläggningstillgångar
anläggningstillgångar
REVISORNS ANSVAR
tioner beträffande bolagets
vinst
eller förlust.
Byggnader och mark
7
445 261
469 807
Byggnader och mark
7
445 261
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltInventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
vinsten enligt förslaget8 i förvaltningsberätningen, och
därmed vårt uttalande om an- 8
och installationer
624 334
615 329
och installationer
624 334
svarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
verkställande direktören ansvarsfrihet för
för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna
förskott avseende materiella
förskott avseende materiella
räkenskapsåret.
bedöma
om
någon styrelseledamot eller 9
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
23 832
verkställande direktören i något väsentligt
1 093 427
1 099 797
1 093 427
GRUND FÖR UTTALANDEN
avseende:
Finansiella Vi har utfört revisionen enligt god revisionsFinansiella
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna be¡ företagit
någon åtgärd eller gjort sig
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
skrivs närmare i avsnittet
Revisorns
skyldigAndelar
till någon
försummelse som kan10
Andelar i koncernföretag
10
194 394 ansvar.
199 134
i koncernföretag
194 394
Vi är oberoende i förhållande till moderföranleda ersättningsskyldighet mot boFordringar
Fordringar
bolaget och koncernen enligt115
god
revisorssed
laget, eller
hos koncernföretag
909
119 885
hos koncernföretag
115 909
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes- ¡ på något annat sätt handlat i strid med
Andra långfristiga
Andra långfristiga
aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen
etiska ansvar enligt dessa krav. 135
värdepappersinnehav
135
värdepappersinnehav
135
Vi anser att de revisionsbevis vi har ineller bolagsordningen.
310 438
319 154
310 438
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
revisionen av förslaget
som grund för våra uttalanden.
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
1 418 951 Vårt mål beträffande
Summa anläggningstillgångar
1 403 865
till dispositioner av bolagets vinst eller förOMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
lust, och OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
därmed vårt uttalande om detta, är
Varulager m m
Varulager
m säkerhet bedöma om
DIREKTÖRENS ANSVAR
att med rimlig
gradmav
Färdiga varor Det
och handelsvaror
15
383
10
576
Färdiga
varor
och handelsvaror
15 383
förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
är styrelsen som har ansvaret för förRimlig
säkerhet
är
en
hög
grad
av
säkerslaget till dispositioner beträffande
bolagets
15 383
10 576
15 383
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
het, men ingen garanti för att en revision
Försäljningar/utrangeringar

615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576

3 019

72 058
731
260
5 131
81 199
13 246
105 021
1 523 972
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2014

469 807
615 329

14 661
1 099 797

199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

10 576
10 576
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Anläggningstillgångar
Ihillab orecum evel et voluptas acearibera
cuscianimi, si qui num dolo voloritas nate
custibustia doluptate seque dolupta netur
aut volupta tusanis quis eiciae non comnihillit rerspiet vellab in rerum ra solorum
num eos eum ducitiam quis moluptatur asperibusam ipsumquam quam fugitae maxim
aspit, sed ullorio. Ent, quibusam unduciis
sit eatis mintur a enducimus, sum il iuntinc
tempore nimolore cum ut qui duciandio.
Vid mi, to blautem fugitat ibusam voluptatum sande dolo veris pero eum eat verature
cone volut qui beaque incid est, illorum aut
som utförs
enligt
god
revisionssed
i Sverige
quaesedis eritinc
iaecum
venet
que
dolum
facestiis entalltid
dit pakommer
vit quiasatt
etupptäcka
quamus am,
åtgärder eller
optatio. Et lam,
omnihicipsus
es et ersättningsförsummelser
somdoluptas
kan föranleda
volo et omniatia
porestmot
as porum
vellore
ri- ett förslag
skyldighet
bolaget,
eller att
av bolagets
vinst eller föratem am id till
mo dispositioner
beremolo quatur
arum, cum
fugitioreius lust
reiciatem.
od eamed
etus,aktiebolagslagen.
conet
inte ärUgit
förenligt
utestem porpossi
eribusenligt
vel god
Sominti
en voluptam
del av en et
revision
estiber umetusa
volecatei deliqui
Empe- vi profesrevisionssed
Sverigeint.
använder
re nulles quaeces
sionellt
sedipsunt.
omdöme Ectis
och har
quam
en professionellt
reskeptisk inställning under hela revisionen.
pudis eos cum.
Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förKassaflödesanalys
lust grundar sig främst på revisionen av
Perferchicieträkenskaperna.
endis nosanto Vilka
et la doluptaqui
tillkommande granskte recti quam
liscid quisquam
volo- på vår proningsåtgärder
som quibus
utförs baseras
res experspic
fessionella
tem autatenis
bedömning
alit untota
med veria
utgångspunkt
sum ius sit ut
ut dolende
llesseque od
i risk
och väsentlighet.
Detquo
innebär att vi
totasperspisfokuserar
eos ipisti granskningen
non reris mosamet
på sådana åtgärder,
ligenest adipiendis
sed
mi,förhållanden
quatiae perferum
områden
och
som är väsentliga
id eium inction
sequid modit et
faceseq
för verksamheten
och
där avsteg och överuatqui as a con
ra quiskulle
odi voluptam
volupträdelser
ha särskild
betydelse för
ta veliquia ditiur, voluptur aute lam quis
archill estrum simporemolut aut laces aceritis dolupitiam voluptat quamet, quaestio.
Nam que nonsequ amusapel ide vendias et
quas doluptam, num ex et molupta ecatquo
volut eos dolut erum quae nonectem es
entotat usant, officid que ne nimoluptat lam
nonsero vidus, venihil in eseque rectur sinciae velecto et doluptatur sam estectaectem
qui simusa volor sum veriae. Nam, volorum
simus intoruptae et que nobis ersped est
offic temolum quasperum nist int fugia qui
quiasi occatendae sitas aperis am eiur? Quia
exerum esecepe llesequaecto evel ipsus
sunt, int ventenda eliquiam vit doluptatur,
quas volestias etus recta nihille ndicil ma
que maximusam qui te voloresectus dolupta
voluptam inisci sum remossum, nis dolupta
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NOT 7 BYGGNADER OCH MARK

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
2015

Koncernen

2014

2015

2014

2015

2014

1 363 251

1 360 552

954 268

952 931

14 313

1 935

10 118

1 339

–1 471

-

–1 471

-

–6 431

764

–6 432

–2

Utgående ack.
anskaffningsvärden
TILL
ÅRSSTÄMMAN

1 369 662

1 363 251

956 483

954 268

I GÖTEBORGS STADSHUS AB
Ingående avskrivningar

–574 652

–529 456

–484 460

–446 431

Försäljningar/utrangeringar
TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Årets avskrivningar
enligt plan
FÖR KÄNNEDOM

1 471

-

1 471

-

–41 236

–44 431

–34 664

–38 032

-

-

-

-

Tillgångar
Byggnader och mark

Org. nr. 556537-0888

Ingående anskaffningsvärden

Materiella anläggningstillgångar
7

445 261

469 807

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Inventarier, verktyg
och installationer

8

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

9

624 334

615 329

23 832

14 661

1 093 427

1 099 797

Finansiella anläggningstillgångar
199 134
119 885
135
319 154
1 418 951

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

15 383

10 576

15 383

10 576

20 898

3 019

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Göteborg
Fordringarden 23 februari 2017
hos
Ernst
& Young AB
koncernföretag

17

Skattefordran
Magnus Fagerstedt
Övriga fordringar
Auktoriserad revisor
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank

17

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Omklassificeringar

Övertag avskrivningar i förvärvat bolag

Andelar i koncernföretag
10
194 394
bolagets
situation. Vi går igenom och
prövar
Fordringar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
hos koncernföretag
åtgärder
och andra förhållanden som är 115 909
Andra långfristiga
relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrivärdepappersinnehav
135
het.
Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträf-310 438
fande bolagets vinst eller förlust har vi granSumma anläggningstillgångar
1 403 865
skat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

57 953

72 058

1 650

731

2 762

260

11 083

5 131

94 346

81 199

13 413

13 246

123 142

105 021

1 527 007

1 523 972

Vi, av
Omklassificeringar

fullmäktige i Göteborgs Stad utsedda 6 430
ning som behövs
grund för 2
–765 för att ge6rimlig
431
lekmannarevisorer, har granskat Göteborgs
vår bedömning.
Utgående ack. avskrivningar
–607 987
–574 652
–511 222
–484 461
Stadshus AB:s verksamhet under år 2016.
Vi har i granskningen inte gjort några
UTGÅENDE PLANENLIGT
RESTVÄRDE
761 675
788 som
599 visar att
445
261
469 807
iakttagelser
bolagets
verksamStyrelse och
verkställande direktör ansvaVarav anskaffningsvärde
för mark
29 bedrivits
268
15 831 med ända15 831
rar för att verksamheten
bedrivs i enlighet 29 268
het inte har
i enlighet
med lagar och föreskrifter, bolagsordning
målet i bolagsordning och ägardirektiv.
samt ägardirektiv.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har
Vårt ansvar är att granska och bedöma om skötts på ett ändamålsenligt och från ekonobolagets verksamhet har skötts på ett änmisk synpunkt tillfredsställande sätt och att
bolagets interna
kontroll har varit
tillräcklig.
damålsenligt
och från ekonomisk synpunkt
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET
tillfredsställande sätt samt att bolagets interBelopp i tkr na kontroll har varit
Not
2014
Belopp i tkr
Not
2015
tillräcklig.2015
Göteborg den 20 februari 2017
Granskningen har utförts enligt aktie
Tillgångar
Tillgångar
bolagslagen, kommunallagen, god revisionsMateriella
Materiella
sed i kommunal verksamhet och med beakt
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
ande av de beslut kommunfullmäktige
och
Byggnader och mark
7
445 261
469 807
Byggnader och mark
7
445 261
årsstämman fattat. En sammanfattning av
Inventarier, verktyg
Inventarier, verktyg
utförd granskning har8överlämnats
till bolaoch installationer
624 334
615 329 Hans Aronsson
och installationer
8
624 334
av
kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor
gets styrelse och verkställande direktör i en
Pågående nyanläggningar och
Pågående nyanläggningar och
granskningsredogörelse. Granskningen har
Lars Bergsten
förskott avseende materiella
förskott avseende materiella
genomförts
med
den
inriktning
och
omfattav
kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor9
anläggningstillgångar
9
23 832
14 661
anläggningstillgångar
23 832
1 093 427

1 099 797

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar
hos koncernföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

10

194 394

199 134

Andelar i koncernföretag

115 909

119 885

Fordringar
hos koncernföretag

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

469 807
615 329

14 661

1 093 427

1 099 797

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

10

194 394

199 134

115 909

119 885

135

135

310 438

319 154

1 403 865

1 418 951

15 383

10 576

15 383

10 576

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

2014

Finansiella
anläggningstillgångar
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Moderbolaget

Varulager m m
15 383

10 576

15 383

10 576

Färdiga varor och handelsvaror
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