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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för  
Göteborg Energi Gothnet AB, organisationsnummer 
556406-4748 med säte i Göteborg, avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 
2015-12-31. Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt 
dotterföretag till Göteborg Energi AB (organisations-
nummer 556362-6794), som i sin tur ägs av Göteborgs 
Stadshus AB (organisationsnummer 556537-0888). 

Information om verksamheten 
Koncernens vision ”Ett hållbart göteborgssamhälle” 
innebär för GothNet ”Ett hållbart göteborgssamhälle – 
öppet för världen – där GothNet minskar avståndet 
mellan människor genom att möjliggöra kommunikation 
via digital infrastruktur.” 

Företaget äger och driver stadsnät där huvud-
produkterna är svartfiber, ethernet samt datacenter, så att 
invånare och företag i göteborgssamhället får valfrihet och 
mångfald avseende data- och telekommunikationstjänster.  

Marknaden består främst av operatörer, offentlig 
verksamhet, stora företag, fastighetsägare samt tjänste-
leverantörer verksamma i Göteborg och Västra Götaland. 
De största kunderna är Göteborgs Stads förvaltningar 
och bolag samt telekomoperatörer. Dessa kunder står 
tillsammans för drygt två tredjedelar av nettointäkterna. 

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. 

Väsentliga händelser under året och 
efter årets utgång 
De kommunala stadsnäten utgör en viktig förutsättning för 
att nå intentionerna i regeringens digitala agenda för Sverige 
där ett av målen är att 90 procent av hushållen ska ha 
tillgång till höghastighetsuppkoppling till 2020.  

I anslutning till Göteborgs Stads bolagsöversyn fick 
stadsledningskontoret 2014 i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram förslag till en 
bredbandsstrategi samt utreda framtida ägandeformer 
av GothNet.  

I december 2015 beslutade kommunstyrelsen att 
GothNet förblir ett helägt dotterbolag inom koncernen 
Göteborg Energi AB som fortsatt ansvarar för driften av 
bredbandsinfrastrukturen. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i nära samarbete med Göteborgs Stadshus 
AB ta fram ett ägardirektiv som tydliggör GothNets roll 
utifrån det kommunala ändamålet och den samhällsnytta 
som ägaren vill att bolaget ska leverera. Beslut förväntas 
i Kommunfullmäktige i februari 2016. 

Försäljningsinsatserna under 2015 har fortsatt 
utvecklats positivt i de geografiska områden där GothNet 
redan har ett utbyggt nät. 

Utveckling av verksamheten med ett allt större fokus på 
företagsegmentet, främst de stora data- och 
telekomoperatörerna men även kommersiella 
fastighetsägare, har resulterat i ett starkt 
försäljningsresultat. Fastighetsägare stärker sin 
attraktionskraft gentemot kunderna genom att tillhandahålla 
en kvalitativ och öppen infrastruktur för 
datakommunikation till sina kunder och hyresgäster, som 
därmed kan teckna avtal med valfri operatör.  

Som en konsekvens av kundernas förändrande vanor 
kring Tv-tittande har efterfrågan på koaxlösningar 
minskat. I linje med detta har under året en nedskrivning 
av koaxnätet genomförts med 5 755 tkr. 

Under året har ett nytt nätdokumentationssystem 
implementerats vilket kommer att underlätta planering 
och nätoptimering. 

GothNet har under hösten stöttat Göteborgs Stad i 
arbetet med att hjälpa flyktingar genom att leverera olika 
former av internetlösningar i flyktingförläggningar för att 
på så sätt underlätta kommunikationen med anhöriga.  

Den 30 januari 2015 delgavs Göteborg Energi Gothnet 
AB en stämningsansökan från Stockholms tingsrätt. 
Målet är nu föremål för beredning av tingsrätten och rör 
en stämning där Konkurrensverket gör gällande att ett 
konkurrensbegränsande samarbete skett i samband med 
en upphandling av datakommunikation som gjordes 
2009. Någon avsättning för detta har ej upptagits. 

Den 21 januari 2016 delgavs Göteborg Energi Gothnet 
AB en stämning från Stockholms tingsrätt. Målet rör en 
talan om skadestånd på grund av påstådd överträdelse 
av konkurrenslagen i samband med ovan nämnd 
upphandling. Någon avsättning för detta har ej upptagits. 

Förväntad framtida utveckling 
Samhället blir mer och mer beroende av elektronisk 
kommunikation. Betalströmmar, e-tjänster, molntjänster 
med mera är beroende av höghastighetsuppkoppling. 
Efterfrågan på fiberinfrastruktur ökar, vilket för GothNet 
innebär fortsatt goda möjligheter att både expandera och 
kapitalisera på redan gjorda investeringar. 

Den samhällskritiska infrastrukturen ska inte bara 
fungera i alla lägen, den skall också vara anpassad för en 
framtida utveckling och expansion av tjänster. 

Samhället och dess olika tjänster blir alltmer digitala 
och utan bra kommunikationsmöjligheter minskar även 
tillgången till samhällsviktig information och risken blir 
att det digitala utanförskapet ökar. 
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IT-intensiva företags behov av säker placering av sin 
centrala IT-miljö medför ett allt större intresse för olika 
typer av datacenters. Den under förra året färdigställda 
hallen i GothNets befintliga datacenter blev snabbt 
fulltecknad. 

Personal 
I likhet med förgående år, har tjänster köpts från moder -
företaget avseende investerings- och projekterings-
arbeten, administrativa tjänster och personaltjänster. 
Företaget köper även debiteringstjänster och övriga 
kundservicefunktioner av moderföretaget. 

Ekonomisk översikt 
Resultat 
Företagets rörelseresultat uppgick till 26 503 tkr 
(34 454). Resultatet har påverkats positivt av en fortsatt 
stark efterfrågan och ett bra räntenetto. 

Amortering har gjorts med 25 000 tkr på befintligt 
lån från moderföretaget.  

Investeringar 
Årets investeringar uppgick till 49 668 tkr (39 247).  
Av de aktiverade investeringarna utgör huvuddelen 
anslutning av kunder, utbyggnad av optofibernät 
inklusive förstärkningar. 

Pågående nyanläggningar uppgår till 38 479 tkr 
(31 418) på balansdagen. 

Väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer 
GothNets verksamhet är att äga, etablera och drifta 
digital infrastruktur (optofiber) för leverans av 
kommunikationstjänster – en marknad i snabb 
utveckling. Utvecklingen möts med en aktiv sälj- och 
nätplanering. 

Den ökande efterfrågan på mer lågförädlade produkter 
och tjänster ökar kraven på att generera tillräckliga 
volymer och att fortsätta utveckla framgångsrika sam-
arbeten med marknadsaktörer, främst offentlig 
verksamhet, industriföretag, fastighetsägare samt 
telekomoperatörer.  

Den prispress som finns i marknaden riktas främst 
mot kapacitetsprodukten. Konkurrensen kommer bland 
annat från ett ökat intresse av svartfiber som 
ersättningsprodukt. 

Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på 
företagets resultat till följd av förändrade marknads-
räntor. Företaget har vid utgången av 2015 långfristiga 
lån som uppgår till 150 000 tkr. 

Verksamheten är beroende av energiförsörjning i 
form av elkraft för att kunna tillgodose kundernas krav 
på tillgänglighet i nätet. I takt med att nätet blir allt mer 
omfattande, ökar också förbrukningen av el. Vid en 
ökning av elpriset med 20 procent skulle det reducera 
resultatet årligen med 800 tkr.  

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): 
 
Balanserad vinst 39 348 944 
Årets resultat -114 852 
Summa 39 234 092 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  
 
I ny räkning överförs 39 234 092 
Summa 39 234 092 
 
Koncernbidrag har erlagts till moderföretaget 
med 12 138 613 kr. 

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

Resultaträkningar 
Belopp i tkr Not 2015 2014 
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  162 373 161 421 
Aktiverat arbete för egen räkning  6 563 6 059 
Övriga intäkter  278 175 
Summa rörelsens intäkter 18 169 214 167 655 
    
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  -20 156 -17 225 
Övriga externa kostnader 19, 20 -39 601 -41 611 
Personalkostnader 2 -23 523 -20 626 
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 7-12 -59 431 -53 739 
Summa rörelsens kostnader 18 -142 711 -133 201 
    
RÖRELSERESULTAT  26 503 34 454 
 
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 71 299 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -5 483 -10 945 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  21 091 23 808 
 
Bokslutsdispositioner 5 -21 206 -23 856 
Skatt på årets resultat 6 - - 
ÅRETS RESULTAT  -115 -48 
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Balansräkningar 
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 
TILLGÅNGAR    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar    
Ledningsrätter och dataprogram 7 6 760 2 282 
Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar 8 - 4 322 
Summa immateriella anläggningstillgångar  6 760 6 604 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 9 73 77 
Optonätanläggningar 10 598 791 617 760 
Inventarier, verktyg och installationer 11 261 284 
Inventarier i annans fastighet 12 10 699 13 005 
Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar 13 38 479 27 096 
Summa materiella anläggningstillgångar  648 303 658 222 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Långfristigt värdepappersinnehav  142 - 
Summa finansiella anläggningstillgångar   142 - 
    
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  655 205 664 826 
    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager    
Förnödenheter  237 237 
Pågående arbeten  786 196 
Summa varulager  1 023 433 
    
Kortfristiga fordringar     
Fordran hos moderföretag 17 82 942 102 351 
Övriga fordringar  1 012 1 549 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 273 3 731 
Summa kortfristiga fordringar  94 227 107 631 
    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  95 250 108 064 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  750 455 772 890 
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Balansräkningar, forts 

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
EGET KAPITAL    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  7 500 7 500 
Reservfond  1 516 1 516 
Summa bundet eget kapital  9 016 9 016 
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  39 349 39 397 
Årets resultat  -115 -48 
Summa fritt eget kapital  39 234 39 349 
SUMMA EGET KAPITAL  48 250 48 365 
    
OBESKATTADE RESERVER 14 516 928 507 861 
    
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Skulder till moderföretag 15 150 000 175 000 
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  150 000 175 000 
    
KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder  8 921 9 616 
Skulder till koncernföretag  254 740 
Övriga skulder  1 342 2 191 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 24 760 29 117 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  35 277 41 664 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  750 455 772 890 
    
POSTER INOM LINJEN    
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Rapport över förändring i eget kapital  
 Bundet eget kapital 

 
Fritt eget kapital  

Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond 
 Balanserat 

resultat Årets resultat 
Summa eget 

kapital 
Belopp vid årets ingång 2014-01-01 7 500 1 516  39 428 -31 48 413 
Disposition av föregående års resultat    -31 31 - 
Årets resultat     -48 -48 

Belopp vid årets utgång 2014-12-31 7 500 1 516  39 397 -48 48 365 
       
Belopp vid årets ingång 2015-01-01 7 500 1 516  39 397 -48 48 365 
Disposition av föregående års resultat    -48 48 - 
Årets resultat     -115 -115 

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 7 500 1 516  39 349 -115 48 250 
       
Aktiekapitalet utgörs av 75 000 aktier. 
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Kassaflödesanalyser 
Belopp i tkr Not 2015 2014 
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster 3, 4 21 091 23 808 
Av- och nedskrivningar/Utrangeringar  59 431 53 739 
Reavinster/reaförluster sålda anläggningar  - - 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  80 522 77 547 
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  -590 163 
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar  5 001 104 751 
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder  -6 387 -14 455 
Summa förändring av rörelsekapital  -1 976 90 459 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   78 546 168 006 
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -1 729 -4 322 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -47 939 -34 925 
Ökning(-)/minskning(+) av finansiella anläggningstillgångar  -142 - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -49 810 - 39 247 
    
Finansieringsverksamheten    
Amortering av långfristiga skulder  -25 000 -200 000 
Ökning(+)/Minskning(-) av koncernkonto hos moderföretag  -2 908 55 423 
Erhållet/Lämnat koncernbidrag  -828 15 818 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -28 736 -128 759 
    
ÅRETS KASSAFLÖDE  17   
Ingående likvida medel  - - 
Utgående likvida medel  - - 
 
Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen 
bland fordringar hos moderföretag. Behållningen vid årsskiftet uppgick till 61 569 tkr (64 477). 
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Noter 
1 Redovisnings- och värderingsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). 

Intäkter 
Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas 
vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses 
försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. 
Anslutningsavgifter är engångsersättningar från kunder i 
samband med anslutningar, vilka 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 fakturering utan en fordran på 
moderföretaget. Vid utebliven betalning från extern kund 
kvarstår risken för kreditförluster hos företaget. 

Varulager 
Förnödenheterna har värderats till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 
Individuell bedömning av inkurans har gjorts. 

Pågående arbeten 
Pågående arbeten som utförs på löpande räkning 
redovisas i resultaträkningen i den takt uppdraget utförs 
och faktureras. Uppdrag till fast pris redovisas under 
uppdragets löptid som pågående arbeten i balans-
räkningen och redovisas i resultaträkningen först då 
uppdraget slutförts. 

Statliga stöd 
Statliga bidrag relaterade till investering redovisas som 
en reducering av värdet på den anläggningstillgång 
bidraget avser att täcka. Villkor förknippade med 
redovisade statliga bidrag har uppfyllts. 

Fordringar 
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar enligt plan och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under 
byggnadstiden. Denna ränta kostnadsförs löpande. 

 

Huvudprincipen är att avskrivning görs på 
ursprungliga anskaffningsvärden. 

Planenlig avskrivning påbörjas när anläggningen tas i 
drift. Avskrivningen görs systematiskt och beräknas med 
hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjande-
period. 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. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Procent per år 

Tidsbegränsad ledningsrätt 5 – 10 
Optofibernät 4 
Transmissionsutrustning 10 
Kommunikationsutrustning 20 
Inventarier, verktyg, data 20 – 33 

 
För att bedöma eventuella nedskrivningsbehov används 
kassaflödesbaserade modeller där framtida diskonterade 
kassaflöden jämförs med redovisade värden. 

Nedskrivningar 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. 

Lånekostnader 
Lånekostnader redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har 
använts. 

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. 

Finansiella instrument 
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 
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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. Finansiella instrument 
som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, 
rörelseskulder och upplåning. 

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. 

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. Upp-
skjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redo-
visade 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. 

Kassaflödesanalyser 
Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Med likvida medel 
avses kassa och bank samt tillgodohavande på koncern-
konto hos moderföretaget. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald 
semester och betald sjukfrånvaro m m samt pensioner 
redovisas i takt med intjänandet. Pensioner klassificeras 
som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga 
ersättningar till anställda. 

Företagets pensionsåtaganden redovisas i enlighet 
med tjänstepensionsplanen PA-KFS 09. Planen gäller från 
och med år 2009 och omfattar anställda födda år 1954 
och senare. PA-KFS 09 är ett helt avgiftsbestämt system 
och innehåller såväl ålderspension som 
efterlevandepension och de betalda premierna belastar 
årets resultat. Arbetstagare födda år 1953 och tidigare 
fortsätter däremot att omfattas av det gamla avtalet PA-
KFS som är ett förmånsbestämt system. Åtagandena är 
tryggade genom försäkring och de betalda premierna 
belastar årets resultat. 

De förmånsbestämda pensionerna redovisas i enlighet 
med de förenklingsregler som finns i K3 kapitel 28 punkt 18. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållna 
aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital.  

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 som ingår i 
koncernen Göteborg Energi. 

Uppgifter om moderföretag 
Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt företag till 
Göteborg Energi AB (organisationsnummer 556362-
6794) med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i 
koncernen med Göteborgs Stadshus AB (organisations-
nummer 556537-0888), som moderföretag med säte i 
Göteborg. 

Göteborg Energi Gothnet AB ingår i koncernredo-
visningen som upprättas av såväl Göteborg Energi AB 
som Göteborgs Stadshus AB. 
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2 Medelantal anställda och 
personalkostnader  

 2015 2014 
Löner och ersättningar till VD 910 900 
Löner och andra ersättningar till övriga 14 770 12 979 
Sociala kostnader 7 186 5 946 

Varav pensionskostnader till VD 250 167 
Varav pensionskostnader till övriga  1 594 1 492 

Övriga personalkostnader 657 801 

Summa 23 523 20 626 
 
Ingen ersättning har utgått till styrelsens ledamöter. Inget 
avtal om avgångsvederlag har ingåtts med VD. 
 
Medelantal anställda 

 2015 2014 
Medelantal anställda 34 30 
Fördelning kvinnor, % 35 33 
Fördelning män, % 65 67 
 
Föregående år har omräknats enligt ny definition jämfört 
med årsredovisning 2014. Medelantal anställda beräknas 
som ett genomsnitt av antalet anställda personer enligt 
mätningar vid representativa tidpunkter under 
räkenskapsåret. 

Upplysning om könsfördelning bland ledande 
befattningshavare 
 2015 2014 
 Totalt antal varav män Totalt antal varav män 
Styrelseledamöter 6 3 6 3 
Företagsledning 4 2 4 2 
 
 

3 Ränteintäkter   
 2015 2014 
Ränteintäkter 71 299 
varav från moderföretag 66 296 
 
Intäktsförda räntor överensstämmer med erhållen ränta. 
 
 

4 Räntekostnader   
 2015 2014 
Räntekostnader 5 483 10 945 
varav till moderföretag 5 470 10 933 
 
Kostnadsförda räntor överensstämmer med betalda räntor. 
 

5 Bokslutsdispositioner 
 2015 2014 
Skillnad mellan bokförda av skrivningar och 
avskrivningar enligt plan -9 067 -23 028 
Koncernbidrag erhållet/lämnat -12 139 -828 
Summa -21 206 -23 856 
 
 

6 Skatt på årets resultat  
 2015 2014 
Uppskjuten skattekostnad - - 
Summa - - 
 
Skillnad mellan redovisad skattekostnad och 
skattekostnad baserad på gällande 
skattesats   
Redovisat resultat före skatt -115 -48 
   
Skatt enligt gällande skattesats 25 10 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -26 -11 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 1 
Skatt på årets resultat enligt 
resultaträkningen - - 
 
 
7 Immateriella anläggningstillgångar 
 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 16 574 16 574 

Inköp/Omklassificering från 
pågående nyanläggningar 6 051 - 

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 22 625 16 574 
Ingående avskrivningar -10 495 -9 684 
Årets avskrivningar -1 573 -811 
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 068 -10 495 
Ingående nedskrivningar -3 797 -3 797 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -3 797 -3 797 
Utgående planenligt restvärde 6 760 2 282 
 

8 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende immateriella 
anläggningstillgångar 

 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 4 322 - 
Inköp 1 729 4 322 
Under året överfört till 
anläggningstillgångar -6 051 - 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden - 4 322 
 

9 Byggnader och mark 
 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 125 125 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 125 125 
Ingående avskrivningar -48 -44 
Årets avskrivningar -4 -4 
Utgående ackumulerade avskrivningar -52 -48 
Utgående planenligt restvärde 73 77 
 
Byggnad ovan avser byggnad på ofri grund. 
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10 Optonätanläggningar 
 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 1 184 768 1 148 959 
Försäljningar och utrangeringar - -1 818 
Inköp/Omklassificering från 
pågående nyanläggningar 35 244 37 627 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 220 012 1 184 768 
Ingående avskrivningar -519 903 -472 926 
Försäljningar och utrangeringar - 1 818 
Årets avskrivningar -48 458 -48 795 
Utgående ackumulerade avskrivningar -568 361 -519 903 
Ingående nedskrivningar -47 105 -47 105 
Årets nedskrivning -5 755 - 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -52 860 -47 105 
Utgående planenligt restvärde 598 791 617 760 
 

11 Inventarier, verktyg och installationer 
 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 13 851 13 659 
Inköp/Omklassificering från 
pågående nyanläggningar 170 192 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 14 021 13 851 
Ingående avskrivningar -13 567 -13 025 
Årets avskrivningar -193 -542 
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 760 -13 567 
Utgående planenligt restvärde 261 284 
 
Inventarier och andra tekniska anläggningar utgörs till 
största delen av kontorsinventarier, radioanläggning 
samt PC-utrustning. 
 
 

12 Inventarier i annans fastighet 
 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 34 047 29 206 
Inköp/Omklassificering från 
pågående nyanläggningar 1 142 4 841 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 35 189 34 047 
Ingående avskrivningar -21 042 -17 455 
Årets avskrivning -3 448 -3 587 
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 490 -21 042 
Utgående planenligt restvärde 10 699 13 005 
 
Inventarier i annans fastighet utgörs främst av 
ombyggnad och utrustning för datacenterverksamhet i 
fastighet som ägs av moderföretaget.

 

13 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella 
anläggningstillgångar 

 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 27 096 34 832 
Inköp 47 939 34 925 
Omklassificering -36 556 -42 661 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 38 479 27 096 
 
 

14 Obeskattade reserver 
 2015-12-31 2014-12-31 
Ackumulerad skillnad mellan planenliga 
avskrivningar och avskrivningar utöver plan 516 928  507 861 
 

15 Räntebärande skulder 
 2015-12-31 2014-12-31 
Skulder som förfaller senare än 5 år  
efter balansdagen 150 000 175 000 
Summa räntebärande skulder 150 000 175 000 
 
Amorteras enligt överenskommelse. 
 

16 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 2015-12-31 2014-12-31 
Upplupna lönekostnader, sociala avgifter, 
löneskatter m m 2 349 1 595 
Upplupna utgifter mot investering 1 297 1 623 
Upplupna övriga poster 2 768 4 203 
Förutbetalda intäkter 18 346 21 696 

Summa 24 760 29 117 
 

17 Likvida medel 
Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkonto-
förhållande med moderföretaget och redovisas i balans-
räkningen bland fordringar/skulder hos moderföretag. 
Förändringen av behållningen på kontot redovisas som en 
separat post under finansieringsverksamheten i kassa-
flödesanalysen. Utgående saldo uppgick till 61 569 tkr  
(64 477) på balansdagen. 
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18 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
samt upplysning om närstående och 
koncerninterna transaktioner 

Vid inköp från och försäljning till koncernföretag tillämpas 
samma principer för prissättning som vid transaktioner 
med externa parter.  

Några transaktioner med ledande befattningshavare 
eller nyckelpersoner, utöver lön och andra avsättningar, 
se not 2, har inte förekommit. 
 
 2015 2014 
Inköp från moderföretag 15 891 16 552 
Inköp från koncernföretag 4 055 4 466 
Inköp från övriga koncernföretag 680 1 197 
Summa 20 626 22 215 
Försäljning till moderföretag 3 584 4 232 
Försäljning till koncernföretag 23 100 
Försäljning till övriga koncernföretag 1 125 797 
Summa 4 732 5 129 
 
 
 
 
 
 

19 Operationella leasingavtal 
Avtalade framtida leasing- och hyresavgifter:  
År 2016 3 155 
År 2017 67 
År 2018 och senare 2 
 3 224 
 
Hyresbeloppen för respektive år redovisas utan index-
uppräkning. Årets leasing- och hyresavgifter avser främst 
lokaler, teknisk utrustning samt fordon. Leasingavgifterna 
fördelas linjärt över hela leasing-perioden. 
Räkenskapsårets betalda avgifter uppgår till  
3 308 tkr (3 271).  
 
20 Ersättning till revisorer 
 2015 2014 
Revisionsuppdrag 75 37 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - 
Skatterådgivning - 26 
Övriga tjänster - - 
Summa 75 63 
 
Arvoden 2015 avser Ernst & Young AB, 2014 avser 
Deloitte AB. 

21 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 
Företaget har begränsad risk i utländsk valuta då all 
försäljning sker i svenska kronor. Endast marginella 
inköp kan ske i annan valuta. Eventuella kursvinster eller 
förluster redovisas i den period de hänförs till. 

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för att förändringar i den 
allmänna räntenivån omedelbart ska få väsentlig 
påverkan på företagets resultat. Ränteexponeringen 
utgörs av kassalikviditeten som redovisas i ett 
koncernkontoförhållande med moderföretaget. Ränta på 
koncernkontot följer förändringar i Nordea Sverige 
Stiborbas. 

Det finns inga räntebärande skulder vid 
räkenskapsårets utgång förutom ett långfristigt lån hos 
moderföretaget på 150 mkr (175).  

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 
Risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till 
kraftigt ökande kostnader till följd av störningar i 
relationen mellan koncernen Göteborg Energi och dess 
kreditgivare är liten. Koncernbanken i Göteborgs Stad 
svarar ytterst för företagets likviditetsförsörjning. 

Framtida risker 
Post- och telestyrelsen föreslår en förändring av 
regleringen av marknaderna för nätinfrastrukturtillträde 
och bitströmstillträde. 

Man kan dock konstatera att Sverige har en 
förhållandevis väl fungerande konkurrens där olika typer 
av lagförslag för att reglera hela, eller delar av 
marknaden, sannolikt kan förändra konkurrensen både 
till det bättre och sämre, vilket leder till att 
konsekvenserna på marknaden är svåra att överblicka. 
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Göteborg den 9 februari 2016 
 
 
 

Robert Casselbrant 
Styrelsens ordförande 

 
 
 

Katarina Kjellström Gögelein Johan Myhr 
 
 
 

Eva Fransén 
 
 
 

Peter Wicander Kristina Simson 
 
 
 

Sofia Söder 
Verkställande direktör 

 
 
 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats 
den 29 februari 2016. 

 
Ernst & Young AB 

 
 
 

Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

 
 
 
 
 

Vår granskningsrapport har lämnats den 9 februari 2016. 
 
 
 

Vivi-Ann Nilsson 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

Ulf Rothmyr 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Göteborg Energi Gothnet AB, 
organisationsnummer 556406-4748. 
 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  
Göteborg Energi Gothnet AB för räkenskapsåret 2015-01-01--
2015-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Göteborg Energi Gothnet ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2014 har utförts av en 
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 6 
februari 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen.  

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Göteborg Energi Gothnet AB för 
räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. 

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

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.  

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

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Göteborg den 29 februari 2016 
Ernst & Young AB 
 
 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport  

Till årsstämman i Göteborg Energi Gothnet AB, 
organisationsnummer 556406-4748. 
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom 
Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda 
lekmannarevisorer, har granskat Göteborg Energi Gothnet 
AB:s verksamhet under år 2015.  

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och 
föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.   

Vårt ansvar är att granska och bedöma om bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
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 fattat.  

En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats 
till bolagets styrelse och verkställande direktör i en 
granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs 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 9 februari 2016 
 
 
Vivi-Ann Nilsson  Ulf Rothmyr 
av kommunfullmäktige  av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor 
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