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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Gasnät AB, organisationsnummer
556029-2202 med säte i Göteborg, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-0101 - 2017-12-31. Göteborg Energi Gasnät 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

Företaget skall anlägga, äga och förvalta naturgasledningar och övriga anläggningar i anslutning
till överföring av naturgas och biogas. Detta innefattar reducerings- och kompressorstationer,
abonnentcentraler, mätare med mera. Företaget ska äga och förvalta aktier i företag som
bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt att driva därmed förenlig
verksamhet.
Under år 2017 har totalt 1 665 (2530) GWh överförts i gasnätet varav 1 578 GWh (2445)
naturgas och 87 GWh (85) biogas.
Företaget har 8 021 (8 280) anslutna naturgasanläggningar inom segmenten fjärrvärme,
industri/process, transport, restaurang och hushåll.
Företaget har ingen egen personal, samtliga tjänster köps av moderbolaget.
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.
Uppgifterna i flersårsöversikten har ej räknats om vid övergång till K3-regelverket, med
hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32.
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

2017
2016
2014
2013
2012
190 569 197 508 161 377 164 134 162 056
35 525
23 265
22 444
24 220
27 709
62,0
68,0
68,0
63,0
61,0
15,9
10,7
9,9
10,2
11,0
23,9
15,0
14,2
15,2
17,7
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under året har 9 avtal (10) tecknats med nya kunder. Av dessa har 7 (7) anslutits till nätet
under 2017. Trenden med kunder som väljer att avsluta sina avtal fortsätter. Under 2017 har
159 kunder avslutat sina avtal. Av dessa är huvuddelen privatkunder såsom spisackord och en
del villor. Ett fåtal näringsidkare har också avslutat sina avtal och då främst värmekunder.
Totalt 110 stycken har kopplat bort sig från nätet.
Antalet läckor har under året varit fortsatt få och i linje med tidigare år.
Den volym som överförts via företagets distributionsnät har under året väsentligen minskat.
Prognosen är att den negativa volymutvecklingen kommer att vara fortsatt negativ och
långsiktig. Bakgrunden är moderbolagets mål om en fossilfri fjärrvärmeproduktion och dåliga
ekonomiska förutsättningar för gasdriven kraftvärmeproduktion. Företaget har därav beslutat
om en långsiktig strategi för företagets framtida satsningar och prioriteringar i syfte att även på
längre sikt säkra företagets lönsamhet.
Företaget har under året jobbat med avtalsuppföljning och effektivisering av verksamheten.
Detta har haft ett positivt utfall på såväl intäktssidan som kostnadssidan.
Göteborgs stad växer. Den stadsutveckling som pågår har en väsentlig påverkan på företagets
infrastruktur. Arbetet innebär ökade reinvesteringar för företaget och extra behov av resurser
för ett säkert utförande och gott samarbete med staden.
Målet avseende företagets intäktsram 2015-2018 har under året fortskridit. I november
meddelade kammarrätten sin dom i gasmålen. Domen slår fast att den riskfria räntan skall
beräknas enligt BNP-metoden och att marknadsriskpremien skall sättas till 5%. Företaget får
således en intäktsram i nivå med förvaltningsrättens dom vilken företaget valde att inte
överklaga. Företaget har företrätts av ombud. Ei har sedan överklagat igen, denna gång till
Högsta Förvaltningsdomstolen och det är ännu oklart om de får prövningstillstånd där.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer
Bortsett kundanläggningarna för fjärrvärmeproduktion har företaget en stabil kundbas i
industri och transportsegmentet. Företaget verkar härvid för en förtätning och utveckling.
På privatkundssidan föranleder den ökade konkurrensen och negativa kundutvecklingen
snarare en successiv avveckling än utveckling.
Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. Bolagets
finansiella riskhantering sköts av en central finansavdelning inom Göteborg Energi-koncernen
enligt principer som godkänts av styrelsen.
Den stora risken för företaget är att kunder väljer alternativa bränslen för sitt energibehov.
Företagets största kund har en priskonstruktion som är en spegling av Swedegas
priskonstruktion i syfte att säkra ekonomisk exponering i samband med effektbokningen mot
Swedegas.
Företaget bedriver en verksamhet som definieras som naturligt monopol och är därmed
reglerad samt övervakad av myndigheten EI.
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Icke-finansiella upplysningar

Inga icke-finansiella upplysningar finns att lämna.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Företaget är certifierat och revideras regelbundet enligt kvalitet ISO 9001:2008 och miljö ISO
14001:04. Miljöarbetet bedrivs med personal från moderföretaget Göteborg Energi AB.
Moderföretaget har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001.

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

10 772
-6 330
4 442

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

4 442
4 442

För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande
finansiella rapporter.

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4§

Baserat på företagets finansiella ställning och resultat finner styrelsen att föreslaget
koncernbidrag inte medför någon väsentlig begränsning av företagets förmåga att göra
eventuella nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt.
Mot bakgrund av ovanstående finner styrelsen förslaget om koncernbidrag om 45 523 583 kr
försvarligt.
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Resultaträkning
Nettoomsättning
Anslutningsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Överföring och inköp av kraft
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

5

Not

2017

2016

6

190 569
451
749
191 769

197 508
536
796
198 840

7

-688
-107 703
-30 081

-121 490
-37 433

-15 561
-1 232
-155 265

-15 464
-174 387

36 504

24 453

1
-980
-979

1
-1 189
-1 188

35 525

23 265

4
5

8, 10, 11
6

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

12
13

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

14

-35 528

-23 261

Skatt på årets resultat

15

-3

-

-6

4

Årets resultat
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Not

2017-12-31

2016-12-31

8

886

896

9

15
901

15
911

10

192 931

208 149

11

13 639
206 570

10 663
218 812

207 471

219 723

60
60

60
60

4 126
3
7 008
11 137

4
6 066
6 070

11 197

6 130

218 668

225 853

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Ledningsrätter
Pågående nyanläggningar avseende immateriella
anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

16

17
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Not

2017-12-31

2016-12-31

1 000
1
1 001

1 000
1
1 001

10
-6
4

6
4
10

1 005

1 011

184 622

194 617

935
10 000
98
22 008
33 041

572
6 118
411
23 124
30 225

218 668

225 853

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18

6, 19
20
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Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång 201601-01
Disposition av föregående års
resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 201612-31
Belopp vid årets ingång 201701-01
Disposition av föregående års
resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 201712-31

Reserv- Balanserat
fond
resultat

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

1 000

1

7

-1

1 007

-

-

-1
-

1
4

4

1 000

1

6

4

1 011

1 000

1

6

4

1 011

-

-

4
-

-4
-6

-6

1 000

1

10

-6

1 005

Aktiekapitalet består av 1 000 aktier med ett kvotvärde om 1000 kronor.
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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
8, 10
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 17
6, 19,
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga skulder
20
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2017

2016

35 525
-1

23 265
-

16 793

15 464

52 317

38 729

26 741

-12 450

-20 684
58 374

-1 316
24 963

-4 541
-4 541

-9 677
-9 677

30 000
-40 000
-27 678

5 000
-15 000
-25 886

-16 155
-53 833

20 600
-15 286

0
0

0
0

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Reglering av koncernbidrag
Ökning (-)/Minskning (+) av koncernkonto hos
moderföretag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

8, 10,
11

19
14

Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget och
redovisas i balansräkningen bland fordringar hos moderföretag. Behållningen vid årsskiftet
uppgick till 11 855 tkr (-4 300).
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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 Gasnät 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 Gasnät AB ingår i koncernredovisning som upprättas av såväl
Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB.

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
försäljningsvillkoren. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för
mervärdesskatt.
Servis- och anslutningsavgifter är engångsersättningar från kunder i samband med
gasanslutningar som intäktsförs i samband med påbörjad leverans av anslutningen samtidigt
som utgiften för anslutningen bokförs som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan.
Koncernen Göteborg Energi tillämpar koncernfakturering, vilket innebär att endast
moderföretaget Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på
uppdrag av de produktägande företagen i koncernen, vilket framgår av fakturan. Företaget
redovisar därför inte någon utestående kundfordran vid faktureringstillfället utan en fordran på
moderföretaget. Vid utebliven betalning från extern kund kvarstår risken för kreditförluster hos
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företaget.

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 fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget
kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder.
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.

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.

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.
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Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde, vilket motsvarar verkligt värde
med tillägg av transaktionskostnader. Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar 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.
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt
redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering
enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp
att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.
Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade
kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den
finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för förvärvade ledningsrätter redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Rättigheterna är erhållna på
obegränsad tid och skrivs av linjärt över 100 år. Bedömda nyttjandeperioder och
avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört
med uppskattningen vid föregående balansdag.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny
bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för
innevarande och framtida perioder. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs beaktas
i förekommande fall tillgångens restvärde.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter som avskrivs separat över
dess nyttjandeperioder.
I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstiden. Denna ränta kostnadsförs löpande.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar och påbörjas det år då
anläggningen tas i drift.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:
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1
3-10

Nedskrivning av immateriella och materiella 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.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Med likvida medel avses kassa och
banktillgodohavanden. Företagets likvida medel redovisas i ett koncernförhållande med
moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos moderföretaget.

Redovisning av rörelsesegment
Redovisning av rörelsesegment sker utifrån koncernens indelning i produktområden.

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 den genomsnittliga
balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
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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.
Effekter av gasnätsregleringen
I bolaget finns gasnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från
Energimarknadsinspektionen. De avgifter som tas ut av kunder för gasnätsverksamheten
bedöms ligga inom gränsen för vad som är tillåtet.
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
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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 balansdagen men före undertecknandet av denna
årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga.

Not 4

Intäkternas fördelning
2017

2016

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Intäkter avseende överföring av gas

190 567

197 508

Nettoomsättning per produktområde:
Gasnät

190 567

197 508

Not 5

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter tas ut som engångsersättningar i samband med att nya kunder ansluts till
företagets nät.

Not 6

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
112 935
2 986
78 382
1 442

2016
128 422
1 375
37 960
1 384
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2017

2016

3
3

3
3

1
1

1
1

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

Det 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.

Not 8

Ersättning till revisorer

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa

2017

2016

64
13
77

63
63

2017

2016

1 008
1 008

1 008
1 008

-112
-10

-102
-10

Arvoden avser ersättning till Ernst & Young AB.

Not 9

Ledningsrätter

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
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Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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2017

2016

-122
886

-112
896

Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid.

Not 10

Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella
anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde

Not 11

2017

2016

15
15

15
15

2017

2016

375 220
-1 928
1 565
374 857

367 890
7 330
375 220

-167 071
696
-15 551
-181 926

-151 617
-15 454
-167 071

192 931

208 149

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Ack avskrivningar försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
2017

2016

10 663
4 541
-1 565
13 639

8 331
9 677
-7 345
10 663

2017

2016

0

1
1

2017

2016

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa

-979
-979

-1 189
-1 189

(Varav till moderföretag)

-979

-1 189

2017

2016

9 996
-45 524
-35 528

4 417
-27 678
-23 261

2017

2016

-

-

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificering
Utgående ack anskaffningsvärden

Not 13

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
Summa

Not 14

Not 15

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan
Koncernbidrag lämnade
Summa

Not 16

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
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2017

2016

Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

0

0

Redovisat resultat före skatt

3

4

-1
1
0

-1
1
0

2017-12-31

2016-12-31

60
60

60
60

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen
Effektiv skattesats 0%

Not 17

Varulager

Värderat till anskaffningsvärde
Råvaror
Summa

Varulager är den naturgas som naturgasnätet innehåller, det vill säga den gas som krävs för att
fylla ett tomt rör till drifttryck.

Not 18

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna energi- och nätavgifter
Summa

Not 19

2017-12-31

2016-12-31

7 008
7 008

6 066
6 066

2017-12-31

2016-12-31

184 622
184 622

194 617
194 617

Obeskattade reserver

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

2016-12-31

10 000
10 000
10 000

20 000
20 000
20 000

Räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till moderföretag
Summa
Summa netto räntebärande skulder

På lånet utgår marknadsmässig ränta. Kortfristig del räntebärande skulder redovisas netto
bland skulder till koncernföretag.
Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget och
redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos moderföretag. Utgående saldo
uppgick till 11,9 mkr (-4,3) på balansdagen och företagets limit uppgick till 10 mkr (10).

Not 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader stamnät
Upplupna övriga poster
Summa

Not 22

2017-12-31

2016-12-31

21 328
680
22 008

21 942
1 182
23 124

Disposition av vinst eller förlust

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

10 772
-6 330
4 442

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

4 442
4 442
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Ställda säkerheter samt eventualförpliktelser
2017-12-31

2016-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Not 24

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
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
10 mkr.

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.
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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.

Finansiella derivatinstrument
På balansdagen fanns inga derivatinstrument i företaget.
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