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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Din El AB, organisationsnummer
556572‐4696 med säte i Göteborg, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017‐01‐
01 ‐ 2017‐12‐31. Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB
(organisationsnummer 556362‐6794), med säte i Göteborg. Göteborg Energi AB ingår i
koncernen Göteborgs Stadshus AB (organisationsnummer 556537‐0888) som i sin tur ägs av
Göteborgs Stad.

Information om verksamheten
Huvudprodukten är el som säljs till både företags‐ och privatkunder i hela Sverige. Den största
andelen kunder finns i Göteborgs kommun och i Västsverige.
Göteborg Energi Din El AB har en egen krafthandelsfunktion som svarar för inköpen till
kundstocken. Företaget agerar även omvänt genom att köpa el från ett antal små och
medelstora producenter och sälja produktionen på den nordiska elbörsen. Risker hanteras på
ett kontrollerat sätt i enlighet med koncernens finansiella anvisningar.
Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens
ändamål med sitt ägande av företaget och att företaget har följt de principer som framgår 3 § i
bolagsordningen.

Flerårsjämförelse
Företagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Medelantal anställda, st
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

2017
2016
2015
2014
2013
1 778 317 2 030 499 1 932 016 2 192 712 2 714 040
61 583
40 416
43 674
39 448
66 241
‐
‐
‐
58
60
39,2
34,0
45,0
45,6
42,7
6,8
4,8
6,0
4,9
7,5
17,9
12,3
12,9
11,0
17,6

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Elpriset har fortsatt uppåt under 2017 trots en successivt förstärkt hydrologi. Det beror
huvudsakligen på stigande kolpriser som fortsätter vara prisdrivande för elpriset även om fossil
elproduktion till stor del trängs undan i takt med att det byggs ny förnybar elproduktion.
Fortsatt aktiv kundbearbetning i kombination med ett arbete att minska antalet kunder med
anvisningsavtal har tillsammans med en stark handelsfunktion och kostnadseffektivitet lett till
att resultatet i bolaget är fortsatt stabilt. Stigande elpriser från låga nivåer och aktiv försäljning
har medfört ett omfattande tecknande av fleråriga fastprisavtal. Försäljningen av miljötillval
både till konsumenter och till näringsidkare har ökat.
Göteborg Energi Din El AB köper samtliga utförda tjänster av moderbolaget. Kundavtal,
handelsavtal, ägande och drift av IT‐system hanteras direkt i bolaget. Upphandling av nytt
affärssystem, också för elhandel, har skett under året. Implementation pågår och migrering till
nytt affärssystem ska göras under 2019 i god tid före införandet av elhandlarcentrisk modell.
Föregående år slutfördes en övergång till marknadsföring av elhandel gemensamt med
varumärket för koncernen Göteborg Energi. Flera uppmärksammade aktiviteter har genomförts
under året i syfte att stärka varumärket för elhandel. Arbetet med digitalisering för att förbättra
och stärka kundupplevelsen har intensifierats under året. Kundnöjdheten ökade enligt mätning
såväl bland privatkunder som bland företag och är över branschsnittet.
Under 2017 avgjordes en tvist med Energimyndigheten avseende kvotpliktiga elcertifikat
felaktigt redovisade 2013 och tidigare. 7 mkr som reserverats tidigare år har därför återförs i
årets resultat.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer
Framtida utveckling
Målsättningen för 2018 är ökad kundnöjdhet och ett positivt ekonomiskt resultat genom ökad
kostnadseffektivitet.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Krafthandelsfunktionen styrs av koncernens finansiella anvisningar vilka är väl utvecklade för
att hantera och kontrollera de risker som företaget utsätts för (till exempel prisrisk, volymrisk,
motpartsrisk och valutarisk). Risken för höga balanskostnader ökar i takt med en större andel
intermittent elproduktion. Denna risk styrs inte av koncernens finansiella anvisningar utan av
balansansvarsavtalet och hanteras via prissättningen till kund.
Handeln sker främst på Nord Pools spotmarknad och Nasdaq Commodities terminsmarknad.
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Ytterligare information om risker och riskhantering finns att tillgå i moderföretagets
årsredovisning.

Tillstånds‐ eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Göteborg Energi Din El AB ansluter till koncernen Göteborg Energis miljöpolicy. Verksamheten
bedrivs med personal från moderföretaget Göteborg Energi AB som har ett miljöledningssystem
enligt ISO 14001 sedan 1999.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserad vinst
Årets resultat

209 032 039
21 424 503
230 456 542

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
i ny räkning överförs

230 456 542

För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande
finansiella rapporter. Koncernbidrag har lämnats till moderföretaget med 37 158 004 kr.

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4§
Baserat på företagets och koncernens finansiella ställning och resultat finner styrelsen att det
lämnade koncernbidraget inte medför någon väsentlig begränsning av företagets eller
koncernens förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina
förpliktelser på kort eller lång sikt. Mot bakgrund av ovanstående finner styrelsen lämnat
koncernbidrag försvarligt.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

4

Rörelsens kostnader
Överföring och inköp av kraft
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

5

6
8, 9
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

10
11

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

12
13, 14

2017

2016

1 778 317
8 213
1 786 530

2 030 499
1 254
2 031 753

‐1 556 964
‐161 106

‐1 825 342
‐159 516

‐7 247
‐414
‐1 725 731

‐8 078
‐
‐1 992 936

60 799

38 817

832
‐48
784

2 082
‐483
1 599

61 583

40 416

‐36 273
‐3 885

‐31 004
‐2 071

21 425

7 341
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Not

2017‐12‐31

2016‐12‐31

13 589

20 090

‐

50

13 589

20 140

17 558

19 476

Summa finansiella anläggningstillgångar

17 558

19 476

Summa anläggningstillgångar

31 147

39 616

26 868
401
27 269

41 528
345
41 873

175 461
196
196 386
2 345
847
157 497
532 732

175 383
671
138 633
2 149
1 346
182 239
500 421

Kassa och bank

312 978

397 640

Summa omsättningstillgångar

872 979

939 934

Summa tillgångar

904 126

979 550

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Förskott avseende immateriella
anläggningstillgångar

9
15

Summa immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

14

Omsättningstillgångar
Varulager
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos övriga koncernföretag
Övriga fordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

16

5
5
17
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Not

2017‐12‐31

2016‐12‐31

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets vinst
Summa fritt eget kapital

209 032
21 425
230 457

201 691
7 341
209 032

Summa eget kapital

350 457

329 032

18

3 740

4 625

19

100 000

‐

100 000

0

84
11 340
82 358
5 250
140 455
210 442

86
14 120
255 102
5 659
164 731
206 195

Summa kortfristiga skulder

449 929

645 893

Summa eget kapital och skulder

904 126

979 550

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till övriga koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5, 19
5
20
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Rapport över förändringar i eget kapital
Aktie‐
kapital
Belopp vid årets ingång 2016‐
01‐01
Disposition av föregående års
resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2016‐
12‐31
Belopp vid årets ingång 2017‐
01‐01
Disposition av föregående års
resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2017‐
12‐31

Reserv‐ Balanserat
resultat
fond

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

100 000

20 000

195 854

5 837

321 691

‐
‐

‐
‐

5 837
‐

‐5 837
7 341

‐
7 341

100 000

20 000

201 691

7 341

329 032

100 000

20 000

201 691

7 341

329 032

‐
‐

‐
‐

7 341
‐

‐7 341
21 425

‐
21 425

100 000

20 000

209 032

21 425

350 457

Aktiekapitalet består av 100 000 aktier med ett kvotvärde av 1 000kr/aktie.
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Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Betald skatt
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Reaförlust sålda anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital

8, 9

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (‐)/Minskning (+) av varulager
16
Ökning (‐)/Minskning (+) av kundfordringar
Ökning (‐)/Minskning (+) av kortfristiga
5, 17
fordringar
Ökning (+)/Minskning (‐) av
leverantörsskulder
Ökning (+)/Minskning (‐) av kortfristiga
5, 19, 20
skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
9
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Reglering av koncernbidrag
Ökning (‐)/Minskning (+) av koncernkonto
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

12

2017

2016

61 583
‐1 468

40 416
‐

7 247
414

8 078
‐

67 776

48 494

14 604
66

25 230
‐5 065

32 170

‐39 146

‐2 781

‐2 683

2 114

292 598

113 949

319 428

‐1 109
‐1 109

‐377
‐377

‐100 000
‐32 454
‐65 048

‐
‐73 662
‐102 729

‐197 502

‐176 391

‐84 662
397 640
312 978

142 660
254 980
397 640

Göteborg Energi Din El AB
556572‐4696

10

Noter
Not 1

Redovisnings‐ och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(”K3”).
Koncernföretag
Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som
moderföretag.
Övriga koncernföretag
Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Stadshus AB
som moderföretag med undantag för företag ingående i koncernen Göteborg Energi.
Uppgifter om moderföretag
Göteborg Energi Din El AB är ett företag som ägs till 100 procent av Göteborg Energi AB
(organisationsnummer 556362‐6794) med säte i Göteborg. Göteborg Energi AB ingår i
koncernen Göteborgs Stadshus AB (organisationsnummer 556537‐0888) som i sin tur ägs av
Göteborgs Stad. Göteborg Energi Din El AB ingår i koncernredovisning som upprättas av såväl
Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB.
Hållbarhetsredovisning
Göteborg Energi Din El AB upprättar ingen egen hållbarhetsredovisning utan ingår i den
hållbarhetsredovisning som upprättas av moderföretaget Göteborg Energi AB
(organisationsnummer 556362‐6794) med säte i Göteborg.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i
resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Intäktsredovisning
Försäljning från varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljnings‐
villkoren. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering
av samtliga skatteskulder/‐fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler
och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fast‐
ställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget
kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på
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tillgångar och skulder.
I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den
uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för
aktuella skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna skatter avser samma
skattemyndighet.
Kostnaden för elcertifikat återläggs till viss del skattemässigt för avdrag kommande år i enlighet
med inkomstskattelagen.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter bedömning beräknas bli betalt.
Omräkning av poster i utländsk valuta
Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Endast marginella inköp kan ske i annan
valuta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall
valutasäkringsåtgärd genomförts, till exempel terminssäkring, används terminskursen.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Finansiella instrument
Företagets finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet
med K3 kapitel 11. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
fordringar, rörelseskulder och upplåning.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till
instrumentets avtalsenliga villkor. Ska en skuld betalas inom ett år från balansdagen
klassificeras den som en kortfristig skuld medan skuld som betalas senare klassificeras som
långfristig skuld. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga
rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen
över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när
den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde, vilket motsvarar verkligt värde
med tillägg av transaktionskostnader. Vid det första redovisningstillfället värderas omsättnings‐
tillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt
långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden.
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Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag utvärderar företaget om det finns indikationer på att en eller flera
finansiella anläggningstillgångar minskat i värde.
För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta
som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används
den på balansdagen aktuella räntan.
För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge.
Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Bedömda nyttjandeperioder och
avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört
med uppskattningen vid föregående balansdag.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Övriga immateriella

20

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar
I samband med årsbokslut prövas om det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av
tillgångar minskat i värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade
återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av det verkliga värdet eller nyttjandevärdet av tillgången.
Om det skäl som låg till grund för nedskrivning inte längre föreligger ska nedskrivning återföras.
Skulder
En skuld redovisas när en förpliktelse är säker eller sannolik. Skall en skuld betalas inom ett år
från balansdagen klassificeras den som en kortfristig skuld medan skuld som betalas senare
klassificeras som en långfristig skuld.
Lånekostnader
Samtliga lånekostnader redovisas i företaget som en kostnad i resultaträkningen för den period
de hänförs till.
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Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till
leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal.
Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Leasingavgifter vid
operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat
systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Med likvida medel avses kassa och
banktillgodohavanden. Företagets likvida medel i ett koncernförhållande till Göteborgs Stad
redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos övriga koncernföretag.
Utsläppsrätter
Utsläppsrätt är en rättighet att få göra koldioxidutsläpp som till största delen erhålls
vederlagsfritt från svenska staten för en period om flera år med tilldelning ett kalenderår i taget
och redovisas enligt reglerna om statligt stöd. Det förekommer även handel med utsläppsrätter
på reglerade marknadsplatser och genom bilaterala avtal.
Göteborg Energi Din El AB tilldelas ej utsläppsrätter men bedriver viss handel med
utsläppsrätter där handeln sker i terminer på Nasdaq OMX Commodities. Det realiserade
resultatet av handeln har redovisats i resultaträkningen som en del av företagets
nettoomsättning eller råvaror och förnödenheter beroende på om utfallet varit positivt eller
negativt. Det orealiserade resultatet har redovisats antingen som skuld i balansräkningen eller
som kostnad i resultaträkningen i posten råvaror och förnödenheter beroende på om det är
positivt eller negativt.
Likvida medel
Delar av bolagets likvida medel ingår i ett koncernkontoförhållande med Göteborgs Stad.
Elcertifikat
År 2003 trädde lagen om elcertifikat (2003:113) i kraft som innebär ett kvotsystem för att
främja elproduktion med användning av förnyelsebara energikällor. Lagen ålägger elleverantör
som sålt el till användare att införskaffa elcertifikat i proportion till den levererade
energivolymen från förnyelsebara energikällor. Om kvotplikten inte fullgörs ska den
kvotpliktige betala en kvotpliktsavgift till Energimyndigheten.
Varulagret av inköpta elcertifikat, som finns registrerade hos Energimyndigheten, har värderats
till det lägsta av genomsnittligt anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen.
Värdejusteringar redovisas i resultaträkningen i posten råvaror och förnödenheter.
För försåld energivolym som härrör från förnyelsebar elproduktion har elhandelsföretaget en
skyldighet att till Energimyndigheten deklarera elcertifikat motsvarande den kvotpliktiga
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levererade volymen. Åtagandet har redovisats i balansräkningen såsom upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter. Åtagandet på bokslutsdagen har baserats på levererad kvotpliktig volym
multiplicerad med ett av företaget uppskattad genomsnittligt anskaffningspris vid tidpunkten
för deklaration till Energimyndigheten.
Derivatinstrument
Företaget utnyttjar derivatinstrument för att täcka risker för valutakursförändringar enligt
fastställda anvisningar. Värdeförändringarna i den säkrade transaktionen ska motverkas av
säkringsinstrument.
Valutaterminskontrakt skyddar företaget mot förändringar i valutakurser genom att fastställa
den kurs till vilken en tillgång eller skuld i utländsk valuta kommer att realiseras. En ökning
eller minskning av det belopp som krävs för att reglera tillgången eller skulden kompenseras av
motsvarande värdeförändring av terminskontraktet. Dessa vinster och förluster kvittas därför
och redovisas inte i de finansiella rapporterna.
Energiderivat utgörs av finansiella avtal som syftar till att prissäkra försäljningsvolymer.
Företaget är aktivt på energiderivatmarknaden och prissäkrar, inom ramen för koncernens
finansiella anvisningar, framtida inköpsflöden i den takt leveransavtal tecknas med kund. Dessa
säkrade framtida inköpsflöden, som utgör företagets krafthandelsportfölj, består av samtliga
kontrakt som tecknats på extern fysisk och extern finansiell marknad samt samtliga internt mot
försäljningsportföljen avbokade volymer. I kraftportföljen tillåts spekulativ handel med de
produkter som ryms inom portföljen och den limit som ryms inom koncernens finansiella
anvisningar. Handeln sker främst på marknadsplatsen Nasdaq OMX Commodities där
handelsvalutan är euro varvid även en handel med valutaterminer sker. Resultateffekter från
krafthandelsportföljen redovisas i samma period som de underliggande avtalen löper ut. Dessa
derivatinstrument redovisas inte i balansräkningen.

Innehav 2017‐12‐31
Elterminer:
Inköpta elterminer
Sålda elterminer
Valutaterminer:
Inköpta valutaterminer
Sålda valutaterminer
Innehav 2016‐12‐31
Elterminer:
Inköpta elterminer
Sålda elterminer

Volym

Verkligt värde

10 296 GWh
2 017 GWh

1 811 mkr
543 mkr

111 MEUR
3 MEUR

1 094 mkr
29 mkr

Volym
10 574 GWh
2 393 GWh

Verkligt värde
1 878 mkr
652 mkr
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Valutaterminer:
Inköpta valutaterminer
Sålda valutaterminer

15

119 MEUR
6 MEUR

1 154 mkr
59 mkr

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittliga balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden
om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som
innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och
skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade
beloppen i denna årsredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under
rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar
används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår
tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses årligen över.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen
under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
Företagsledningen har i sedvanlig omfattning tillämpat interna bedömningar och prognoser om
energimarknadens utveckling, vilket i begränsad omfattning påverkat redovisat resultat och
ställning. Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.
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Upplupna intäkter
Företaget har betydande belopp redovisade i resultaträkningen avseende upplupna
energiintäkter. Anledningen är att december månads intäkter beräknats utifrån uppskattade
mätvärden eftersom dessa mätvärden ännu inte erhållits.
Upplupna kostnader
Företaget har betydande belopp redovisade i resultaträkningen avseende upplupna
produktionskostnader. Detta är relaterat till att december månads kostnader faktureras i
efterskott.
Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella anläggningstillgångar
I samband med årsbokslut värderas det redovisade värdet på anläggningstillgångarna. I de fall
det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade
värdet ner till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens verkliga
värde eller nyttjandevärde.
Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och ‐skulder, vilka
förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste
vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför
sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande
skattemässiga värden.
Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara
oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

Not 3

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång före undertecknandet av denna
årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga.

Not 4

Intäkternas fördelning

Elhandel

Not 5

2017

2016

1 778 317

2 030 499

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Försäljning till företag i koncernen Göteborg Energi
Försäljning till övriga koncernföretag (definition se not 1)
Inköp från företag i koncernen Göteborg Energi
Inköp från övriga koncernföretag (definition se not 1)

2017
126 927
105 603
219 875
56 933

2016
112 079
49 372
330 651
50 481
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Ersättning till revisorer

Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

2017

2016

317
‐
15
332

312
33
15
360

2017

2016

2
2
4

3
1
4

‐
1
1

‐
1
1

Arvoden avser ersättning till Ernst & Young AB.

Not 7

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt
Antal verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt

Från och med 1 januari 2015 finns ingen anställd personal i Göteborg Energi Din El AB. Tjänster
köps från koncernföretag. Verkställande direktör är anställd i moderföretaget med sedvanligt
anställningsavtal. Arvode har inte utgått till styrelsens ledamöter.
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Not 8

Goodwill

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 9
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2017

2016

9 441
9 441

9 441
9 441

‐9 441
‐
‐9 441

‐9 440
‐1
‐9 441

‐

‐

2017

2016

48 456
1 160
‐1 650
47 966

48 095
361
‐
48 456

‐28 366
1 236
‐7 247
‐34 377

‐20 289
‐
‐8 077
‐28 366

13 589

20 090

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Övriga immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av versionsuppgradering av
affärssystemet, uppbyggnad av "Din Sida" på Göteborg Energi Din El ABs hemsida samt
förbättringar i IT‐infrastruktur.
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Not 10

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
Kursdifferenser
Summa
(Varav från moderföretag)

Not 11

2017

2016

830
2
832

865
1 217
2 082

1

6

2017

2016

‐48

‐483

‐

‐

2017

2016

885
‐37 158
‐36 273

1 450
‐32 454
‐31 004

Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
(Varav till moderföretag)

Not 12

19

Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan
Koncernbidrag lämnade
Summa

Göteborg Energi Din El AB
556572‐4696

Not 13

20

Skatt på årets resultat
2017

2016

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

‐1 967
‐1 918
‐3 885

‐
‐2 071
‐2 071

Redovisat resultat före skatt

25 310

9 412

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Redovisad skattekostnad

‐5 568
1 623
‐3
63
‐3 885

‐2 071
‐10
10
‐
‐2 071

15

22

2017

2016

14 955
2 603
17 558

17 480
1 996
19 476

Genomsnittlig effektiv skattesats (%)

Not 14

Uppskjutna skattefordringar

Avsättning för elcertifikat
Övriga temporära skillnader
Summa

Not 15

Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella
anläggningstillgångar

Ingående lämnade förskott
Under året utgivna förskott
Under året utnyttjat förskott
Utgående lämnade förskott

2017

2016

50
1 109
‐1 159
0

34
377
‐361
50
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Varulager
2017‐12‐31

2016‐12‐31

Värderat till anskaffningsvärde
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Summa

40 731
401
41 132

50 630
401
51 031

Värderat till verkligt värde
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Summa

26 868
441
27 309

41 528
345
41 873

Varulagret består av inköpta elcertifikat som finns registrerade hos Energimyndigheten samt
inköpta utsläppsrätter som finns registrerade hos ECAS.

Not 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna energi‐ och nätavgifter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

Not 18

2017‐12‐31

2016‐12‐31

152 915
4 582
157 497

176 700
5 539
182 239

2017‐12‐31

2016‐12‐31

3 740

4 625

Obeskattade reserver

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar utöver plan
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Räntebärande skulder
2017‐12‐31

2016‐12‐31

Långfristiga skulder
Skulder till moderföretag

100 000

‐

Kortfristiga skulder
Skulder till moderföretag

‐

200 000

100 000

200 000

Räntebärande skulder

Summa räntebärande skulder

Kortfristig del räntebärande skulder redovisas såsom skulder till koncernföretag. För lånet
utgår marknadsmässig ränta. Lånet har ingen fastställd återbetalningstid.
Del av företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med Göteborgs Stad
och redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos övriga koncernföretag. Utgående
saldo uppgick till 168 mkr (103 mkr) på balansdagen och företagets limit uppgick till 300 mkr
(300 mkr).
Av företagets likvida medel var bankkonton pantsatta för handel av elterminer och elcertifikat
till förmån för Nasdaq OMX Commodities/Nord Pool om 263 307 tkr (363 949 tkr) och för
balansavräkning till förmån för eSett om 22 895 tkr (0 tkr).

Not 20

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kraftkostnader
Upplupen reserv för annulering av elcertifikat
Förutbetalda elintäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

2017‐12‐31

2016‐12‐31

57 382
133 846
6 832
12 382
210 442

17 142
177 309
9 013
2 731
206 195
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Disposition av vinst eller förlust

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserad vinst
Årets resultat

209 032 039
21 424 503
230 456 542

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
i ny räkning överförs

Not 22

230 456 542

Ställda säkerheter samt eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Spärrade medel för Nasdaq OMX Commodities
Spärrade medel för eSett
Summa
Eventualförpliktelser
Bankgarantier för Svenska Kraftnät
Bankgarantier för Nord Pool
Summa
Summa ställda säkerheter samt eventualförpliktelser

2017‐12‐31

2016‐12‐31

263 307
22 895
286 202

363 949
‐
363 949

5 500
39 381
44 881

5 500
38 310
43 810

331 083

407 759

Företaget följer Nasdaqs allmänna villkor.

Not 23

Finansiella och andra risker

Principer för riskhantering
Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker.
Koncernen Göteborg Energis riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer
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som godkänts av styrelsen för företaget.
Valutarisk
Exponering i utländsk valuta är inte tillåtet enligt koncernens finansiella anvisningar.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i den allmänna räntenivån omedelbart får
väsentlig påverkan på koncernens resultat. Moderföretaget utgör koncernbank och
tillhandahåller lån till dotterföretagen. Koncernen lånar med tre månaders räntebindning och
använder räntederivat för räntesäkring. Ränteexponeringen utgörs av räntebärande skulder
och tillgångar samt derivat och beräknas såsom den genomsnittliga räntebindningstiden som
tillåts vara inom intervallet 24 till 84 månader, med ett riktvärde på 30 månader. Hanteringen
styrs via koncernens Finansiella Anvisningar.
Räntebärande skulder vid räkenskapsårets utgång är ett kortfristigt lån hos moderföretaget på
200 000 tkr (0 tkr).
Kreditrisk
Företaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen Göteborg Energi har
fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund.
Finansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte kan erhållas. Koncernens finansiella
risker hanteras av moderföretagets finansfunktion som också är koncernens internbank.
Refinansieringsrisken är mycket liten.
Råvarurisk
Företaget köper in el för att täcka överföringsförluster i nätet. En finansiell anvisning för
råvaruinköpen har beslutats av styrelsen. Den innebär att en prissäkring görs enligt en
pristrappa vilket gör att hela volymen är prissäkrad innan förbrukningsperiodens start.
Eftersom avrop görs mellan 1 ‐ 36 månader innan förbrukningstillfället erhålls en utjämning av
prisförändringarna på marknaden.
Kostnader för överföringsförluster i nätet omfattas av säkringsstrategi där finansiell prissäkring
sker via derivatkontrakt. Inriktningen för den finansiella prissäkringen av el ska följa fastställd
säkringsnorm.
Volymrisk
Med volymrisker avses förändringar främst i väderlek samt konjunktur. Företagets
överföringsförluster påverkas av dessa faktorer. Under vintermånaderna januari till mars och
under november och december sker den största delen av företagets överföring. Förändringar i
väderlek under dessa månader får en påverkan på företagets resultat.
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