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Göteborg Energi Din El AB
Org.nr 556572-4696

Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Din El AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltnings berättelse
Information om verksamheten
Företagets huvudsakliga produkt är el som säljs till både företags- och privatkunder i hela Sverige.
Majoriteten av kunderna finns i Göteborgs kommun och i Västsverige.
Styrelsen och verkställande direktören bedömer att företagets verksamhet är i linje med det kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vår bedömning är att företaget följt
de kommunalrättsliga principer som framgår av 3§ i bolagsordningen och att verksamheten har
genomförts med utgångspunkt i bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, riktlinjer och
direktiv för ägarstyrning samt övriga ägardokument. Företaget inhämtar vid behov kommunfullmäktiges
ställningstagande i enlighet med kommunallagen 10:3.
Göteborg Energi Din El AB köper samtliga utförda tjänster av moderföretaget. Kundavtal, handelsavtal,
ägande och drift av IT-system hanteras direkt i företaget. Göteborg Energi Din El AB verkar under
gemensamt varumärke tillsammans med övriga företag i Göteborg Energi-koncernen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
År 2020 har präglats av onormalt varmt väder med tidvis mycket vind och god tillgång på vattenkraft,
vilket lett till kraftigt fallande marknadspriser. Parallellt har problematiken med flaskhalsar i elnätet gjort
att områdespriserna skjutit i höjden. Detta, i kombination med den globala pandemin, har lett till
väsentligt lägre konsumerade volymer och försämrat resultat i verksamheten. Effektiviseringar har gjorts
under året där så varit möjligt för att minimera resultatpåverkan.
Kundnöjdheten för privatkunder har ökat något medan kundnöjdheten bland företagskunder sjunkit.
Arbetet med förbättrad service till kunderna, bland annat genom ökande digitalisering, har gjorts för att
förbättra och stärka kundupplevelsen.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Framtida utveckling
Målsättningen för 2021 är ökad kundnöjdhet, ökande antal kunder och ett ekonomiskt resultat i nivå med
affärsplan genom ökad kundbearbetning och 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. Exempel på risker är pris-, volym-, motpartsoch 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 OMX terminsmarknad.
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Ytterligare information om risker och riskhantering finns att tillgå i moderföretagets årsredovisning.
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Användande av finansiella instrument
Företagets finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet med K3
kapitel 11 - Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet. Finansiella instrument som
redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning.
Bolaget tillämpar säkringsredovisning en! K3 kap 11 för redovisning av energiderivat som inhandlats i
syfte att prissäkra inköpsvolymen för försäljningsavtal som är tecknade till fast pris. Bedömningen för
effektiviteten i säkringsförhållandet utgår från det säkringsintervall som definierats i koncernens
finansiella anvisningar.
För ytterligare information, se not I.

Hållbarhetsu pplysningar
Göteborg Energi Din El AB upprättar ingen egen hållbarhetsredovisning utan ingår i den
hållbarhetsredovisning som upprättas av moderföretaget Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) med säte i Göteborg.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Göteborg Energi Din El AB bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet. Företaget omfattas av koncernen Göteborg Energis miljöledningssystem certifierat enligt
ISO 14001. Verksamheten bedrivs med personal från moderföretaget Göteborg Energi AB. För mer
information, se Göteborg Energi ABs års- och hållbarhetsredovisning.

Ägarförhållanden
Göteborg Energi Din El AB (org.nr 556572-4696), med säte i Göteborg, är ett helägt dotterföretag till
Göteborg Energi AB (org.nr 556362-6794), med säte i Göteborg. Göteborg Energi AB ingår i koncernen
Göteborgs Stadshus AB (org.nr 556537-0888), med säte i Göteborg, som i sin tur ägs av Göteborgs Stad.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet(%)
Avkastning på totalt kap.(%)
Avkastning på eget kap. (%)

2020

2019

2018

2017

2016

I 584 574
-25 179
57,3
-3,4
-6,5

I 985 153
45 051
52,4
5,3
12,6

2 133 358
40 858
33,9
4,3
11,9

I 778 3 I 7
61 583
39,1
6,5
18,0

2 030 499
40 416
34,0
4,8
12,3

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper, Not I.
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

100 000

20 000

212 079

44 892

376 971

44 892

-44 892
25 743
25 743

25 743
402 714

100 000

20 000

256 971

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

256 970 805
25 743 485
282 714 290

disponeras så att
i ny räkning överföres

282 714 290

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
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Not

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

I 584 574
1 528
1586102

I 985 153
5 335
1990488

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

3

-1470898
-138639

-1782913
-157 643

4

-I 124
-59
-1 610 720

-5 321
-133
-1 946 010

Rörelseresultat

5

-24 618

44 478

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

6
7

544
- I 105
-561

644
-71
573

-25 179

45 051

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

8

58 067
32 888

12 063
57 114

Skatt på årets resultat

9

-7 145

-12 222

25 743

44 892

Årets resultat
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Not

2020-12-31

2019-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Summa immateriella anläggningstillgångar

10

461
461

1 585
1 585

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

11

2 581
2 581

9 726
9 726

3 041

11311.

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Elcertifikat
Summa varulager m m

12
411
411

19 224
19 224

414
178
186
495
510
784

104 228
38 559
10 683
1 304
176072
330 846

Kassa och bank

376 971

359 720

Summa omsättningstillgångar

700 166

709 790

SUMMA TILLGÅNGAR

703 207

721101

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos övriga koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

13

73
7
44
2
195
322
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2020-12-31

2019-12-31

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

256 971
25 743
282 714

212 079
44 892
256 971

Summa eget kapital

402 714

376 971

131

852

2 399
203 696
7 940
34 719
51 609
300 362

6 207
108 508
338
45 638
182 587
343 277

703 207

721 101

Balansräkning

Not

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till övriga koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14, 15

16

17

18
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Kassaflödesanalys
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Not

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet,
avskrivningar
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

19

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Ökning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2019-01-01
-2019-12-31

-25 179

45 051

1 124
0

5 321
I 984

-24 055

52 356

18
8
5
8

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Ökning/minskning av koncernkonto
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2020-01-01
-2020-12-31

20

813
064
473
295

74 717
54 665
-342 064
-160 326

9 244
0
-288
8 956

0
-63 693
382 272
318 579

17 251
359 720
376 971

158 253
201 467
359 720
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: I Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
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.
Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultat.
Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Försäljning i annan valuta sker endast i begränsad
omfattning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.

lntäktsredovisning
Försäljning från varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren.
Med nettoomsättning avses försäljnings värdet med avdrag för mervärdesskatt.

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:
Dataprogram
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.
~
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Finansiella instrument
Företagets finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet med K3
kapitel 11 - Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet. 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 omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder till anskaffnings värde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid
det första redovisningstillfället till upplupet anskaffnings värde. 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 avskrivningar.
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.
Derivatinstrument
Företaget utnyttjar derivatinstrument för att minska risker för valutakurs- och pris förändringar enligt
koncernens finansiella 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 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 handels valutan 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.
Hanteringen följer reglerna för säkringsredovisning i enlighet med K3 kapitel 11.
~
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Innehav 2020-12-31
El terminer:
Inköpta elterminer
Sålda elterminer
Valutaterminer:
Inköpta valutaterminer
Sålda valutaterminer

Volym

Verkligt värde

7 795 GWh
3610GWh

1 336 mkr
-636 mkr

91 MEUR
61 MEUR

914 mkr
-615 mkr

Innehav 2019-12-31
El terminer:
Inköpta elterminer
Sålda elterminer

Volym

Verkligt värde

8 382 GWh
1 082 GWh

1 733 mkr
358 mkr

Valutaterminer:
Inköpta valutaterminer
Sålda valutaterminer

124 MEUR
38 MEUR

I 305 mkr
399 mkr

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter bedömning beräknas bli betalt.
Låneskulder och leverantörsskulder
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.
Samtliga lånekostnader redovisas i företaget som en kostnad i resultaträkningen för den period de hänförs
till.

Elcertifikat
Ar 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 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.

it-
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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.
Kostnaden för elcertifikat återläggs till viss del skattemässigt. Avdrag medges kommande år i enlighet
med inkomstskattelagen.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Erhållna
aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital.

Koncernförhållanden
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 I 00 procent av Göteborg Energi AB ( org.nr
556362-6794) med säte i Göteborg. Göteborg Energi AB ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB
(org.nr 556537-0888), med säte i Göteborg, som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Göteborg Energi Din El
AB ingår i koncemredovisning som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Stadshus AB.

Likvida medel
Delar av bolagets likvida medel ingår i ett koncernkontoförhållande med Göteborgs Stad och redovisas i
balansräkningen bland fordringar/skulder hos övriga koncernföretag.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Med likvida medel avses kassa och
banktillgodohavanden. Företagets likvida medel i ett koncernkontoförhållande till Göteborgs Stad
redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos övriga koncernföretag.
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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 genomsnittlig balansomslutning.
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.
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 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
Uppskjutna skattefordringar och -skulder förväntas att realiseras i framtida perioder. Vid beräkning av
uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras för framtida skattekonsekvenser som
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hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande
skattemässiga värden. Värdering av samtliga skattefordringar och skulder sker till nominellt belopp och
görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. Under 2018 fattades beslut om att sänka
skattesatsen i två steg. De uppskjutna skatteskulder/skattefordringar som förväntas att realiseras under år
2021 eller senare värderas till 20,6 %. Uppskattningarna inkluderar att skattelagar och skattesatser för
övrigt kommer vara oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer
ändras.

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

2020

2019

221
50

216
31

271

247

50 %
50 %
0%
100%

50 %
50 %
0%
100%

Not 4 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Företaget har under året inte haft någon anställd personal. Verkställande direktör är anställd i
moderföretaget med sedvanligt anställningsavtal. Arvode har inte utgått till styrelsens ledamöter.

Not 5 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 I)

2020

2019

7,56 %
2,27%
7,97 %
4,10%

7,27 %
1,77%
19,16 %
4,02 %
~
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Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

2020

2019

13
531
544

155
489
644

2020

2019

-1 004
-100
-1 105

-31
-40
-71

2020

2019

57 345
722
58 067

9 244
2 819
12 063

2020

2019

-7 145
-7 145

-12 222
-12 222

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader

Not 8 Bokslutsdispositioner

Mottaget koncernbidrag
Förändring av överavskrivningar

Not 9 Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt
Skatt på redovisat resultat
Avstämning av effektiv skatt
2020
Procent

Belopp
32 889

Procent

Belopp
57 114

21,4

-7 038

21,4

-12 222

21,7

-100
-7
-7 145

21,4

-12 222

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Justering avseende skatter för föregående
år
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

2019

-(tl\
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Not 10 Dataprogram
2020-12-31

2019-12-31

47 966
47 966

47 966
47 966

-46 381
-I 124
-47 505

-41 060
-5 321
-46 381

461

1 585

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Balansposten utgörs främst av versionsuppdatering av affärssystemet.

Not 11 Uppskjutna skattefordringar
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan
den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av
2020-12-31

2019-12-31

1 579
I 002
2 581

7 407
2 319
9 726

Avsättningar för elcertifikat
Övriga temporära skillnader

Uppskjuten skatt som förväntas realiseras under 2021 eller senare värderas till 20,6 %.

Not 12 Varulager mm
Varulagret består av inköpta elcertifikat som finns registrerade hos Energimyndigheten.

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31
Upplupna energi- och nätavgifter
Värdeförändring derivat
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

134
58
2
195

Värdeförändring derivat var per 20191231 en upplupen skuld.

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Aktiekapitalet består av 100 000 aktier med ett kvotvärde om I 000 kronor.
~

602
562
345
510

2019-12-31
167 635
0

8 437
176 072
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Not 15 Disposition av vinst eller förlust
2020-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
(kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

256 970 805
25 743 485
282 714 290

282 714 290

Not 16 Obeskattade reserver
2020-12-31

2019-12-31

131
131

852
852

2020-12-31

2019-12-31

5
I
31
5
7

65
13
86
13
3

Ackumulerad skillnad mellan planenliga avskrivningar och
avskrivningar utöver plan

Not 17 Skulder till koncernföretag
I posten ingår koncernkontot om -107.063 tkr (-107.350).

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kraftkostnader
Värdeförändring derivat
Upplupen kostnad för annullering av elcertifikat
Förutbetalda elintäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

289
340
731
675
574

51 609

390
620
884
336
357

182 587

Not 19 Erhållen och betald ränta
I resultat efter finansiella poster ingår erhållna och betalda räntor enligt följande:
2020-12-31
Erhållen ränta
Betald ränta

544
-1 105
-561

2019-12-31
644
-71
573
~
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Not 20 Likvida medel
Del av företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med Göteborgs Stad och
redovisas i balansräkningen bland skulder hos koncernföretag. Utgående skuld uppgick på balansdagen
till I 07 063 tkr ( I 07 349) och företagets lim it uppgick till 300 000 tkr (300 000).
Ytterligare en del av företagets likvida medel redovisas i balansräkningen bland fordringar hos övriga
koncernföretag. Behållningen vid årsskiftet uppgick till 18.430 tkr (0).
Av företagets likvida medel var bankkonton pantsatta för handel med elterminer och elcertifikat till
förmån för Nasdaq OMX Commodities om 258 463 tkr inklusive 24 mEUR (287 036) och för
balansavräkning till förmån för eSett Oy om 2,6 mEUR motsvarande 26 085 tkr (26 111 ).

Not 21 Finansiella och andra risker
Principer för riskhantering
Företaget utsätts genom sin verksamhet för ett antal finansiella risker. Koncernen Göteborg Energis
finansiella 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.
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.
Refinansieringsrisk
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.
Motparts risk
Göteborg Energi Din El AB är en direkt medlem i Nasdaq Commodities, terminsmarknad för finansiell
handel i Norden, för att kunna handla på den finansiella råvarumarknaden. Företaget är därmed skyldigt
att ingå "Default Fund Custody Account Agreement" med Nasdaq Clearing AB, som i enlighet med EU:s
förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), ställer krav på att
garantifonder ska upprätthållas. Det innebär att samtliga medlemmar är skyldiga att, i relation till sin
andel men även solidariskt, tillskjuta medel till denna garantifond, "Default Fund", i det fall ett
underskott uppstår som inte kan täckas av den försumlige medlemmen som orsakat underskottet så att
ursprunglig balans återställs.
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
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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 samt under november och december
sker den största delen av företagets överföring. Förändringar i väderlek under dessa månader får en
påverkan på företagets resultat.

Not 22 Ställda säkerheter samt eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Spärrade medel för Nasdaq Commodities
Spärrade medel för eSett Oy

Eventualförpliktelser
Bankgaranti för Nord Pool

2020-12-31

2019-12-31

258 463
26 085
284 547

287 036
26 111
313 147

40 150

41 734
41 734

40 150
Företaget följer Nasdaqs allmänna villkor.

Göteborg Energi Din El AB är en direkt medlem i Nasdaq OMX Commodities, terminsmarknad för
finansiell handel i Norden, för att kunna handla på den finansiella råvarumarknaden. Företaget är därmed
skyldigt att ingå "Default Fund Custody Account Agreement" med Nasdaq Clearing AB, som i enlighet
med EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), ställer krav på
att garantifonder ska upprätthållas. Det innebär att samtliga medlemmar är skyldiga att, i relation till sin
andel men även solidariskt, tillskjuta medel till denna garantifond, "Default Fund", i det fall ett
underskott uppstår som inte kan täckas av den försumlige medlemmen som orsakat underskottet så att
ursprunglig balans återställs.
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 11 mars 2021 för fastställelse.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Göteborg Energi Din El AB, org.nr 556572-4696

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg
Energi Din El AB för räkenskapsåret 2020.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig·
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig·
heter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig·
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om·
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi·
teten i den interna kontrollen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig·
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Göteborg Energi Din El AB:s
finansiella ställning per den 2020·01·01·2020-12·31 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års·
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat·
räkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Göteborg Energi Din
El AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

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

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk·
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida · händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt·
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk·
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo·
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för·
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort·
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel·
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän·
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys·
ningarna, och om årsredovisningen återger de under·
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

~
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Göteborg Energi Din El AB för räkenskapsåret 2020
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Göteborg Energi Din
El AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Göteborg den 4 mars 2021

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
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Granskningsrapport för 2020

Till årsstämman i Göteborg Energi Din El AB
Till kommunfullmäktige för kännedom

Org.nr: 556572-4696

Vi, lekmannarevisorer i Göteborg Energi Din El, har granskat bolagets verksamhet
under 2020.
Bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs
i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. Vårt ansvar
är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll har
varit tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande
av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman har fattat. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövts för att ge rimlig
grund för vår bedömning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har
varit tillräcklig.

Göteborg den 11 februari 2021

Tom Heyman
Lekmannarevisor utsedd
av kommunfullmäktige

Christina Rogestam
Lekmannarevisor utsedd
av kommunfullmäktige
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